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Quem somos
A União Popular Anarquista (UNIPA) é uma organização política revolucionária bakuninista. A UNI-

PA luta pela construção do socialismo no Brasil. A estratégia revolucionária da Unipa aponta que somente 
a ação direta das massas e a luta de classes são capazes de realizar conquistas imediatas, econômicas 
e políticas, para a classe trabalhadora. A UNIPA entende que somente a revolução, que se coloca como 
desdobramento da luta de classes, é capaz de viabilizar a construção da sociedade socialista.

A UNIPA foi formada em 2003, reunindo militantes do movimento estudantil, sindical e comunitário, 
alguns dos quais participavam do coletivo Laboratório de Estudos Libertários (LEL). O LEL publicou o Causa 
do Povo e a revista Ruptura que passaram a ser órgãos da UNIPA a partir de então.

Construção do Comitê de Propaganda da UNIPA

Como o objetivo de divulgar a teoria e a ideologia bakuninista e intervir na luta de classes, a União 
Popular Anarquista (UNIPA) está fomentando a construção de Comitês de Propaganda por todo o país.

Os Comitês de Propaganda têm a função de distribuir os boletins e os documentos da UNIPA, 
organizar seminários e debates, bem como auxiliar com apoio material em geral. Além de contribuir com 
informes locais, podendo enviar textos e análises, que poderão ser publicados de acordo com nossa política 
editorial, e também propor pautas para os boletins.

O bakuninismo é um importante instrumento para a construção da revolução proletária, por isso, 
convidamos todos os companheiros e companheiras para difundir sua teoria e sua ideologia.

Construção de Pró-Núcleos da UNIPA

O atual contexto da luta de classes no Brasil exige um posicionamento ideológico e teórico correto 
dos militantes dos movimentos sindical, estudantil e popular. O bakuninismo fornece a teoria, a estratégia 
e o programa revolucionário capaz de romper com o reformismo e avançar para a construção da ruptura 
socialista e revolucionária.

A União Popular Anarquista (UNIPA) convoca todos os companheiros e companheiras dos movi-
mentos sindical, estudantil e popular, que tenham acordo político com o bakuninismo e desejem ingressar 
nos quadros da nossa organização, para a construção de Pró-núcleos da UNIPA por todo o país.

 Além da propaganda, os Pró-núcleos da UNIPA atuam na luta de classes a partir da unidade teó-
rica, estratégica e programática com a organização.

 O bakuninismo é um importante instrumento para a construção da revolução proletária, por isso, 
convocamos todos os companheiros e companheiras para se organizarem em torno de sua teoria e sua 
ideologia.

Entre em contato: unipa_net@yahoo.com.br

Viva a UNIPA!
Ousar lutar, ousar vencer!

Pela Construção da Revolução Proletária!



A Crise do Governismo e a 
Estratégia da Ação Direta

Análise de conjuntura e posicionamento político

 ComuniCado nº 01 - união PoPular anarquista rio de Janeiro, Julho de 2004

O ano de 2004 confirmou o processo de deterioração moral do Partido dos Trabalhadores. Dize-
mos deterioração moral porque do ponto de vista orgânico, o “partidão” quase não sofreu abalos sérios. A 
oposição interna composta por parlamentares que passaram a ser chamados de “radicais”, nascida durante 
o ano de 2003 (motivada pelas reformas, da previdência social especialmente), não chegou a se tornar um 
trauma. Muita expectativa foi criada em torno das figuras como a senadora Heloisa Helena, e os deputados 
federais Luciana Genro e Babá mas ao final das contas foi só uma tempestade em copo d´água que produ-
ziu o PSOL/Partido Socialismo e Liberdade (oposição das mais moderadas).

Mas não podemos subestimar o efeito dos fatos que vem se apresentando no cenário político, 
porque eles determinarão o futuro da nossa sociedade. Enquanto anarquistas, socialistas revolucionários, 
devemos estar atentos às mudanças na conjuntura, e saber como nos portarmos nela e perante outras 
forças políticas atuantes. A história contada amanhã é a história que se faz agora. Para que não sejamos 
navegantes de última hora na enxurrada dos acontecimentos e profetizar fatos consumados, é importante 
ter uma posição clara e guardar uma linha de coerência tática e ideológica entre as ações e discursos que 
produzimos. Somente isto nos habilitará a ocupar um posto mais relevante na luta de massas, hoje nosso 
principal objetivo enquanto organização anarquista. 

A oposição ao Governo do PT e sua política liberal-imperialista abriu um momento de “questiona-
mento do reformismo petista”. Esta “crise do PT” se dá num momento de agravamento da crise social e 
relativa retomada econômica (do ponto de vista empresarial). É esta crise e seus possíveis efeitos sobre a 
conjuntura que iremos analisar.

1 – A Crise do Governismo, A Crise soCiAl e o “modelo AGro-industriAl exportAdor”.

A crise do PT, com a expulsão dos parlamentares “radicais”, não chegou a comprometer a estrutura 
orgânica do PT. O Governo do PT, Lula, José Dirceu e companhia, tem se sustentado politicamente sem 
muitos problemas. Nem mesmo a corrupção do caso Waldomiro (a denúncia de que o assessor do chefe da 
Casa Civil, José Dirceu, trabalhava para bicheiros e mafiosos, em troca de propina e a mando do Partido) 
abalou profundamente o governo. O fisiologismo da militância burocratizada do PT assimilou tranqüilamente 
as denuncias de corrupção e as “traições”. E os banqueiros e empresários não estão nem um pouco preo-
cupados com isso.  

A questão é: a crise do PT é uma crise do reformismo? No nosso entendimento não. A crise do PT 
é multifacetada: ela se apresenta antes de tudo, como crise do governismo, não do reformismo em si. Tanto 
que a oposição interna do PT produziu um Partido que lembra muito o PT, não dos anos 80 (seria radical 
demais para eles), mas dos anos 90 – já devidamente domesticado pela democracia burguesa. Por outro 
lado, o “governismo” atual está atrelado ao reformismo petista e sua traição (manifesta na aplicação nua e 
crua das medidas mais favoráveis ao capital, ao latifúndio e ao imperialismo), o que vem provocando um 
desgaste do modelo reformista, mas que está ainda longe de ser sua crise ampla e generalizada. 

Mesmo o governismo, devido a diversos fatores, se mantém forte nos setores importantes do mo-



vimento sindical e popular. Por exemplo, a CMS (Coordenação dos Movimentos Sociais, impulsionada pela 
CUT, UNE e MST) é apenas um espaço de propaganda governista, que visa enfraquecer a oposição séria 
ao governo Lula. A posição do MST, se do ponto de vista da burocracia do seu movimento é acertada, do 
ponto de vista da causa do povo (sem-terra e campesinato inclusive), é muito ruim. 

Mas a crise do governismo serviu para desmoralizar e desacreditar em parte o reformismo. Ela 
então favorece o debate político-teórico e abre vias para a reflexão sobre a estratégia e tática da luta popu-
lar, do ponto de vista revolucionário. Mas além da crise do governismo e do seu efeito sobre as condições 
subjetivas de desenvolvimento da luta popular, não é de se desprezar as possibilidades geradas pela crise 
social que assola o Brasil, combinada com a retomada do desenvolvimento econômico, senão global, pelo 
menos setorial. 

A crise social é indicada pelo desemprego, deterioração do poder de compra do trabalhador, agra-
vados pelas políticas macroeconômicas do governo (juros, câmbio, crédito), pelo aumento abusivo das 
tarifas de serviços públicos (como telefone, luz e água), ou seja, pela inflação, sempre acobertada nas 
estatísticas oficiais. Podemos ver isso pelos seguintes dados: “Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística) apontam uma queda na renda do trabalhador de 14,2% entre julho deste ano e julho de 
2002. A maioria dos trabalhadores que perderam renda são os do setor terciário, que dependem da renda 
de outras pessoas. Agora, o Grande ABC, como as outras regiões, também depende da retomada da poder 
aquisitivo do consumidor para reaquecer sua economia”, explicou Gonçalves. (in Faturamento das micro e 
pequenas do ABC cai 5,9%. http://www.dgabc.com.br/Economia)

A crise social já crônica na sociedade brasileira, agravada nos anos 90, vai se superpor agora com 
um momento de retomada econômica: “De acordo com o economista José Roberto Mendonça de Barros, 
o Brasil está vivendo um momento de retomada econômica concentrado em alguns setores, mas que já 
se espalha para outros. O avanço das áreas de bens de capital e de bens de consumo duráveis começa 
a se estender para outras áreas. Segundo ele, o Brasil vem aumentando a produção com um aumento de 
exportação extraordinário. Até agora, muitos esforços, disse, foram feitos com vistas ao mercado interno, 
mas com o encolhimento da demanda nacional, nos últimos anos, alguns setores tiveram de se voltar para o 
mercado externo. Isso reforça a expectativa de que as exportações continuarão crescendo.” (“Sabe-se hoje 
que a estabilidade é necessária, mas não basta. É preciso mais”, site da FIESP).

A crise ideológica do governismo, somadas a crise social e ao crescimento econômico setorial da 
economia, possibilitado pela expansão do modelo agroindustrial-exportador (os acordos comerciais com a 
China para exportação de soja, são apenas um exemplo das vitórias do modelo) constitui uma conjuntura 
propícia para o ascenso das lutas de massa. A demanda por força de trabalho num momento de aumento 
da produtividade, com a característica específica do Brasil de um modelo agro-industrial exportador, faz 
aumentar a dependência do capital em relação ao trabalhador – o que dificulta a repressão através das 
demissões em massa. Por outro lado, estes trabalhadores estão perdendo a qualidade de vida e direitos, 
fato que irá piorar com a reforma trabalhista. 

O crescimento econômico com retração do mercando interno é possível porque ele está baseado 
na expansão do mercado externo, que permite o aumento da acumulação de capital simultaneamente a 
pauperização geral no país. Tal situação (enquanto perdurar, já que depende de uma serie de flutuações no 
mercado mundial) tende a gerar uma série de contradições objetivas na sociedade brasileira, que conjuga-
das com as condições subjetivas criadas pelo desgaste da idéia governista-reformista podem abrir no Brasil 
um momento de acirramento da luta de classes, como não vemos talvez desde meados dos anos oitenta. 

Neste ano de 2004 estamos vendo manifestações estudantis localizadas que estão assumindo 
caráter radicalizado. As jornadas de lutas no Ceará e Santa Catarina  assumiram a feição radicalizada 
típica dos movimentos gerados numa vontade de oposição e reivindicação autênticas. A emergência das 
lutas estudantis pode ser um prelúdio, e esperamos que seja, de um ascenso das lutas de massa no Brasil 
no segundo semestre de 2004 e inicio de 2005. Condições objetivas e subjetivas existem. Falta saber se 
existem forças políticas com vontade e capacidade de agir e catalisar tais condições.

2 – As duAs viAs heGemôniCAs hoje: o oportunismo de direitA e o oportunismo de 



esquerdA.

Tendo em mente uma tal conjuntura, e sabendo das possibilidades que ela abre, precisamos saber 
como se configura a arena política no Brasil. Podemos dizer que, do ponto de vista socialista, existem hoje 
dois campos, dentro dos quais se formam as alternativas político-ideológicas, as forças que poderiam inter-
vir e explorar tal conjuntura. Um é o campo reformista[ i ] – consolidado e forte dentro do movimento popular, 
quando consideramos os partidos em seu conjunto (tendências do PT, PC do B, PSB e etc) e movimentos 
e centrais (CUT, UNE) Outro é o campo revolucionário, ainda incipiente no Brasil, composto por grupos de 
orientação ideológica muito diversa (como anarquistas, maoístas e trotskistas, sendo que o anarquismo 
conta com uma presença ainda muito débil).

Não podemos ter muitas ilusões. As forças políticas que estarão se apresentando como alterna-
tivas globais e estarão disputando, pelo menos num futuro próximo (um ou dois anos) a hegemonia do 
movimento popular, sairão ainda do campo reformista. Mais um fato que demonstra que a atual crise do go-
vernismo não pode ser tomada como uma crise do reformismo em si. Dentro deste campo, duas tendências 
se enfrentarão, disputando a posição que foi ocupada até há pouco pelos atuais governistas (a Articulação 
de Direita do PT e adjacências): a primeira tendência é o oportunismo de direita, a segunda é o oportunismo 
de esquerda. 

O oportunismo de direita é representado hoje pela linha do PSOL. Sua disposição é, através de 
um vago discurso “democrático-burguês”,  capitalizar para si o descontentamento com o governo Lula e 
eleger muitos deputados e vereadores nas próximas eleições. A oposição do PSOL ao governo LULA é 
extremamente superficial. Ele não critica o reformismo do PT, critica apenas sua faceta política liberal. Se 
o PSOL hoje está na oposição, é porque o PT como um todo deu uma vertiginosa guinada a direita. Mas 
falta ao PSOL a consistência ideológica para se opor de forma firme ao Governo Lula (somente agora estão 
começando a se pronunciar contra a reforma universitária).

Mas no entanto, uma outra alternativa vem se colocando, e de maneira muito mais séria e arti-
culada. É o oportunismo de esquerda, representado hoje pelo PSTU. O PSTU, ao contrário dos primeiros 
dias do ano, quando parecia que ia a ficar a reboque do PT e do “Novo Partido”, optou pela ruptura com o 
governismo, especialmente a CUT, impulsionando uma política de mobilização das bases, para a partir daí, 
do movimento estudantil e sindical, fazer oposição ao governo Lula. A Marcha de Oposição a Lula realizada 
no dia 16/06/2004 em Brasília com mais de 10 mil pessoas, demonstrou a disposição do PSTU de estar 
impulsionando efetivamente as lutas.

No texto assinado por Eduardo Almeida publicado no CMI, vemos formulações de uma nova retó-
rica de legitimação do PSTU:  “A domesticação do PT é uma das maiores conquistas da burguesia. Como 
um partido, que nasceu das lutas do movimento operário, pôde se transformar em um partido da ordem, 
que aplica, a partir do governo federal, um programa neoliberal? Essa pergunta evidentemente, tem muitas 
respostas. Mas, seguramente, a principal é a incorporação da estrutura de quadros desse partido ao regime 
democrático-burguês, com seus cargos e verbas. (...) Todo esse pessoal vive do aparelho de Estado, em 
geral, com salários muito superiores aos que tinham antes. Sua maior preocupação é ver como ganhar as 
próximas eleições para seguir recebendo seus salários, e não a intervenção na luta de classes e na ação 
direta das massas.” (As armadilhas das eleições burguesas e os revolucionários, 20/06/2004). 

Depois de condenar a política burguesa, ele no entanto fundamenta  a participação nas eleições 
burguesas, a partir de Lênin e Troski,  da seguinte maneira: “Por esse motivo, os candidatos do PSTU são 
metalúrgicos, professores, bancários, estudantes, que defendem um programa revolucionário. Se eleitos, 
receberão um salário correspondente ao que ganhavam antes. Isso é muito importante, porque é necessário 
que um parlamentar revolucionário tenha, em essência, a mesma vida material de antes. Assim, é possível 
apresentar uma alternativa revolucionária nas eleições, para disputar o espaço de oposição ao governo Lula 
com a oposição burguesa. Vamos apresentar uma alternativa de oposição de esquerda com o PSTU, um 
partido que pode participar das eleições, sem se transformar em um novo PT.”

[ i ] - O campo reformista é composto por todos os Partidos Legais, que conseqüentemente tem parte ou centro de sua estratégia, a 
realização de reformas no capitalismo através da conquista do governo e da colaboração com a burguesia



A política do oportunismo de esquerda tem então duas facetas: 1º) denunciar a democracia burgue-
sa e apontar para a ação direta das massas como centro da estratégia política, reconhecendo que as elei-
ções são a principal forma de domesticação do proletariado; 2º) no entanto querer instrumentalizar a política 
burguesa, ocupando todos os postos políticos dentro da “legalidade”. Esta formulação clássica do leninismo 
tem efeitos que não se pode desprezar, caso seja levada a sério pelo PSTU em todo ou em parte.

            Primeiramente, significa mais um golpe ideológico na tese central do reformismo, de que o 
Estado-burguês pode ser tomado e reformado pelo proletariado ou seus “partidos”. Isto reforça o argumento 
revolucionário que condena a colaboração com a política burguesa. Em segundo lugar, independentemente 
do oportunismo do PSTU, se eles se usarem da estratégia da ação direta, de fato e não somente no discur-
so, eles vão criar condições para o aumento da intensidade das lutas populares no Brasil. O que é muito 
positivo. 

            A pretensão do PSTU é ser uma nova direção do movimento sindical e estudantil. O partido 
no ano de 2004 teve orientações reais neste sentido, procurando romper com as entidades governistas, 
criando o CONLUTAS (Coordenação das Lutas,embrião de uma nova Central Sindical Nacional) e CONLU-
TE (embrião de uma nova união estudantil). Caso o oportunismo do PSTU seja realmente de esquerda, ele 
estará capitalizando para si as simpatias de muitas entidades sindicais e estudantis. Força para tal o partido 
tem.

            Desta maneira, o PSTU estará cumprindo, mesmo que involuntariamente, um papel positivo 
no combate ao governismo-reformismo, se contribuir para elevar efetivamente o nível das lutas (mesmo 
que seja para mais a frente tentar freia-las e burocratiza-las), abrindo uma caixa de surpresas já que muitas 
lutas podem sair do controle, criando assim condições para que os grupos do campo revolucionário as ca-
pitalizem e se fortaleçam. A questão é saber se a alusão a ação direta das massas vai ser só uma retórica 
pré-eleitoral ou se vai ser uma prática, mesmo que conjuntural, a ser aplicada no movimento estudantil 
e sindical. E não devemos subestimar nossos adversários. Eles podem ter efetivamente uma estratégia 
“revolucionária” diferente da nossa, num estilo “bolchevique-classico” (o que achamos difícil). Só a história 
dará a resposta. 

Outro fato importante a reconhecer é que, independentemente da estratégia, se um partido, mesmo 
no campo reformista como o PSTU, se lança na ação direta das massas, ele constrói sua legitimidade e sua 
força, moral e política, perante o povo.  O Oportunismo de esquerda, assim como o Oportunismo de Direita 
e o Governismo, tem uma força real que deriva da sua presença política nas entidades e movimentos popu-
lares. Ignorar isso é a morte, é se condenar ao mundo do idealismo dos clubes de discussão inútil, onde se 
pode ter a pretensa “arrogância” de (não fazendo nada) condenar tudo o que os outros fazem.

3 – os AnArquistAs e As tArefAs frente à ConjunturA. 

Tendo em mente tal análise da conjuntura, enquanto anarquistas, devemos ter uma posição clara 
frente à ela e (sabendo das atuais limitações impostas ao campo revolucionário) delimitar as principais 
tarefas. Podemos dizer que antes de determinar tais tarefas, é preciso estabelecer o critério fundamental 
que orienta os anarquistas e que deve orientar a ação de todo militante sinceramente devotado a causa do 
povo.  

As idéias são interesses, e os interesses são homens concretos, disse Proudhon. Logo combater 
idéias é combater interesses e homens, e defender idéias é defender interesses e homens. O primeiro crité-
rio que temos em mente é que a ação anarquista se orienta necessariamente pelas questões colocadas no 
campo da luta política. Qualquer crítica que tenhamos a determinadas idéias (sejam governistas ou oportu-
nistas) nunca pode nos colocar do lado dos interesses da burguesia e contra os interesses do povo, ou seja, 
não pode nos levar a fazer nada que enfraqueça os meios que o povo encontra de se defender dos ataques 
da burguesia. No Brasil de hoje isso significa que temos de saber nos posicionar no campo político contra as 
reformas do Governo Lula (Sindical, Trabalhista e Universitária) e contra o reformismo, mas sem se deixar 
confundir com a política burguesa e contra-revolucionária, qualquer que seja sua retórica. Devemos apoiar 
incondicionalmente as greves, as ocupações rurais e urbanas e as lutas estudantis, indígenas e etc.

Devemos ter em mente que o critério de avaliação de uma força política, deve ser sempre sua 



presença junto ao povo (suas organizações e lutas), da onde vem seu poder e legitimidade. Este critério é 
aplicado a todos, inclusive aos anarquistas e demais revolucionários. Neste sentido, devemos estabelecer 
nossas tarefas mantendo a intransigência revolucionária, o que significa defender as conquistas e direitos 
materiais do povo hoje sem abrir mão de nosso programa socialista revolucionário. Mas isso sem incorrer 
em sectarismos: É como diz Fabbri: “Sempre que os socialistas se empenham numa luta, ainda que parcial, 
contra o capitalismo e contra o governo, por melhoras imediatas, por uma diminuição da exploração e da 
opressão, por um aumento do bem estar e da liberdade, estão seguros da solidariedade dos anarquistas no 
terreno da ação direta popular e proletária. Tanto mais nos solidarizemos ao seu lado e a vanguarda, quanto 
mais cheguemos ao terreno da luta em um conflito contra o capitalismo e o estado.” (Luigi Fabbri, Ditadura 
e Revolução). Fabbri, apesar de uma posição teórico-ideológica ecletista, soube perceber claramente como 
os anarquistas deveriam se comportar diante do reformismo republicano e socialista no início do Século XX. 
O mesmo raciocínio devemos aplicar hoje. 

Podemos dizer que existem dois objetivos fundamentais a serem cumpridos pelos revolucionários 
na atual conjuntura: 1) destruir o governismo no movimento popular, ou pelo menos enfraquece-lo bastante; 
2) desgastar a via reformista, ampliando então os espaços de influência do campo revolucionário, através 
da defesa da estratégia da ação direta. Neste sentido, devemos promover no campo do movimento popular, 
a maior unidade possível, no sentido de combater o governismo e desgastar o reformismo. 

As principais tarefas que se colocam então são: 1) combater o reformismo e o oportunismo de 
direita, sabendo diferencia-lo do oportunismo de esquerda. O oportunismo de direita e oportunismo de 
esquerda são posições políticas distintas. Pode ser que os partidos (PSOL, PSTU e outros) oscilem entre 
elas. Mas a questão é que o oportunismo de esquerda estimula parcialmente a ação direta e desgasta o 
reformismo, e combate mesmo que taticamente os patrões e o governo. O oportunismo de direita apenas 
consagra o reformismo e sequer combate com veemência o governismo. Logo, devemos apontar para a 
unidade na luta de massas frente ao governismo e ao oportunismo de direita, na defesa dos direitos do 
povo, mas apontando as contradições do oportunismo de esquerda, para quando e se ele demonstrar sua 
face exclusivamente reformista, possamos desmascara-lo, mas sem ter desertado das lutas populares; 2) 
fazer oposição intransigente as centrais governistas e sua política (CUT, UNE,CMP); 3) disputar as entida-
des e os movimentos pela base (locais de trabalho, moradia e estudo) quando possível os  sindicatos locais, 
diretórios acadêmicos; 3) disputar onde for possível as entidades no plano de articulação regional, fazendo 
oposição as suas direções quando subordinadas ao governismo.

Podemos dizer que enquanto anarquistas, temos uma profunda diferença ideológica, teórica e 
programática (que não iremos discutir aqui), já histórica, para com os Partidos Socialistas e Comunistas. 
Mas hoje as principais tarefas que se colocam são destrutivas e não construtivas (e que não são sequer 
as de destruição de um regime político, e nem de longe, do Estado). E estas tarefas nos aproximam de 
alguns grupos revolucionários e faz com que um posicionamento oportunista de esquerda aproxime alguns 
reformistas dos revolucionários.

Aos revolucionários e militantes que se dedicam sinceramente a defesa dos interesses do povo 
(e não duvidamos que eles existam dentro do PSOL, do PSTU e de outros partidos reformistas), é preciso 
dizer que devemos ter muito cuidado para (por falta de uma analise atenciosa da realidade) não nos vermos 
trabalhando contra a causa que defendemos. Este texto visa exatamente contribuir para o esclarecimento 
político destes militantes. 

Aos muitos militantes independentes dizemos que é importante também ao fazer a crítica do re-
formismo e da burocracia, não cair no seu oposto, no espontaneísmo. A burocracia e o espontaneísmo são 
gêmeos siameses; um surge onde outro é dominante. Ambos tem funções desorganizadoras e favorecem 
o individualismo e o enfraquecimento da discussão, decisão e mobilização coletiva. O anarquismo é a al-
ternativa a burocracia e ao espontaneísmo, ao reformismo e revolucionarismo autoritários e ao liberalismo 
burguês. 

Podemos dizer que hoje a  estratégia é, mesmo em pequenos grupos isolados, sabendo qual é 
nosso inimigo (e qual nosso objetivo principal no momento e nossas forças para alcança-lo), ataca-lo e 
desgasta-lo independentemente da existência de uma coordenação geral. A posição política UNIPA pode 
ajudar tais grupos e indivíduos isolados a identificar e combater o inimigo de hoje (o governismo) sem es-



quecer do inimigo principal (o capitalismo) e sem se deixar levar para o campo do reformismo (pelas ilusões 
do oportunismo de direita e esquerda) e do liberalismo (pelas ilusões do espontaneísmo e individualismo 
pequeno-burguês).

4 - o ACirrAmento dA lutA de ClAsses no BrAsil: possiBilidAdes e limites.

Condições objetivas e subjetivas existem para o acirramento da luta de classes no Brasil. A questão 
é que as forças políticas existentes com maiores condições de explorar tal conjuntura podem não saber ou 
querer explora-la: o oportunismo de esquerda e de direita. Por outro lado, existe a possibilidade também 
de as forças contraditórias (que nós conhecemos e desconhecemos) consigam desencadear tal processo: 
falamos de movimentos realizados diretamente pelas organizações populares e sindicais (compreendendo 
inclusive militantes dos partidos reformistas), que contrariando as orientações hegemônicas, impulsione as 
lutas reivindicativas e a oposição ao governo Lula pela base.

O acirramento da luta de classes no Brasil no atual momento seria muito produtivo. A ação direta 
é o principal meio de educação revolucionária do proletariado, e ela possibilitaria a formação de novas 
organizações e a expansão do campo revolucionário. Mas dificilmente produzirá uma revolução social. Isto 
por duas razões: primeira, a hegemonia do movimento de massas está sendo disputada pelo governismo e 
reformismo, o que faz com que o programa hegemônico nestes movimentos será governista ou reformista, 
e não revolucionário. Predominando a oposição reformista haverá um grande esforço para barrar, em algum 
momento, o acirramento das lutas, cumprindo o papel de freio da mobilização popular; predominando a via 
governista, não haverá sequer o acirramento das lutas; segunda razão, se o acirramento das lutas for resul-
tado de uma oposição espontânea das bases, ela não terá um programa e estratégia que unifiquem todo o 
movimento, e logo não terá a força suficiente para realizar uma revolução.

 Dizemos isso porque as mobilizações populares na América Latina de oposição ao neo-liberalismo 
conseguiram derrubar governos. Isto produziu uma certa euforia (alguns chamaram tais fatos, erronea-
mente, de revoluções) e difundiu a esperança em torno da possibilidade de uma revolução, o que é muito 
positivo para o movimento popular. Mas é preciso distinguir a derrubada de um governo de uma revolução 
política (que implica a mudança do regime político). Alem disso, se depois da queda de governos não há 
uma profunda luta ideológica e política contra o reformismo, a construção de organizações populares de 
novo tipo e, a partir disso, a formação de um movimento revolucionário de massas, o reformismo e a contra-
revolução ganharão terreno novamente. E com eles os regimes liberais se estabilizarão. 

Existe uma outra questão, no caso do Brasil, que impediria a realização de uma revolução social. 
Éa teoria revolucionária marxista. Os partidos políticos socialistas, coerentemente com a teoria marxista, 
consideram que o campesinato é apenas uma força acessória, que deve ser dominada, pelo operariado. O 
PSTU, por exemplo, quase não tem presença no campo. O MST está hoje no campo do governismo. Assim, 
os Partidos Socialistas tem uma base forte no proletariado industrial e no do proletariado do comércio e 
serviços. O que restringe assim sua influência a uma minoria, importante, mas ainda sim uma minoria, da 
sociedade brasileira. Além disso, outra fração importante do proletariado, o proletariado marginal (os tra-
balhadores marginais em relação ao mercado capitalista, desempregados, sub-empregados, biscateiros e 
etc., que o marxismo chama de lumpemproletariado), está hoje a mercê do governismo. 

E foram exatamente estes os seguimentos que deram tanta força aos levantes populares do perí-
odo 2000-2003 na América Latina (o campesinato indígena, nos casos do Equador e Bolívia; proletariado 
marginal urbano, no caso da Argentina). É importante notar que a atual estratégia do Governo Lula visa 
exatamente jogar o proletariado marginal e o campesinato (os segmentos mais pobres da população) contra 
o proletariado industrial e do comercio e serviços, jogando os “pobres contra” os “privilégios” dos trabalha-
dores. Isto significa jogar uma massa de mais de 60 milhões de pessoas contra o movimento sindical. O 
programa “fome zero” faz parte desta estratégia. Por isso, possivelmente um acirramento da luta de classes 
no Brasil, não contará com a participação massiva de setores importantes do proletariado (que terá inclusive 
contradições internas decorrentes desta situação) a não ser que os Partidos e Movimentos tenham uma 
política para mudar estes fatos (mas quem parece estar fazendo isso é o MST, através da criação do MTD 
– movimento dos trabalhadores desempregados no Brasil; e o PSOL, que abarca o MTL – movimento terra, 



trabalho e liberdade). Logo, são as forças governistas e oportunistas de direita que estão atuando preven-
tivamente neste campo. Sem a participação de setores importantes de todas as frações do proletariado, 
não é possível uma revolução social. Somente o operariado e o funcionalismo público não seriam capazes 
de fazer uma revolução social no Brasil, fariam no máximo uma revolução política, o que criaria uma outra 
estrutura de dominação e exploração. 

Mas hoje um acirramento da luta de classes, mesmo com suas limitações, é fundamental. Somente 
ela pode criar as bases materiais, organizativas e ideológicas de um movimento popular, classista, comba-
tivo e independente. Papel importantíssimo será jogado em tal conjuntura pelo proletariado industrial, pelos 
operários em especial, e pelo movimento sindical urbano (especialmente daqueles setores vinculados aos 
grupos de atividade econômica em expansão, como o petrolífero, o químico e o agro-industrial). O operaria-
do e o movimento sindical poderão desempenhar o papel de vanguarda nas lutas, ou seja, de iniciadores e 
incentivadores das lutas populares (como aconteceu na Argentina, quando as greves gerais foram o prelú-
dio da mobilização piqueteira).

Em caso de um acirramento da luta de classes, o mais importante é desgastar o reformismo e inci-
tar o povo a se separar da política burguesa. Cumprindo esta missão, os revolucionários já terão conseguido 
uma vitória importante. Não podemos nem superestimar nem subestimar as possibilidades da conjuntura. 
Evitando ilusões, evitamos a derrota. 

Sabemos que existem condições objetivas e subjetivas para o aumento das lutas no Brasil. Mas 
elas sozinhas não são suficientes. É preciso que forças políticas reais capitalizem tais condições a trans-
formando em fatos. Sabemos também que nossa própria análise tem limitações. O acirramento das lutas 
pode não acontecer, ou mesmo ultrapassar os limites que entendemos que existem. Mas não podemos ter 
ilusões. Isso é possível mas não é provável, até onde os fatos conhecidos apontam . De toda forma, é funda-
mental estarmos atentos a conjuntura e ter orientações políticas claras. Esperamos estar assim contribuindo 
para o fortalecimento do movimento e das lutas populares.

Anarquismo é Luta !!!
Ir ao Povo – Lutar para Organizar, Organizar para Lutar!!! 



Carta aos Revolucionários Anarquistas

ComuniCado nº 02 - união PoPular anarquista - rio de Janeiro, agosto de 2004 

Em primeiro lugar queremos deixar claro que esta carta é um documento público, no qual expli-
citamos uma série de questões sobre as quais consideramos relevante nos posicionarmos. Porém, como 
o próprio título do documento indica, temos a preocupação de direcionar esta discussão com um certo 
privilegiamento aos revolucionários anarquistas. Longe de nós, acreditar ou defender que a definição de 
revolucionário anarquista esteja clara e inequivocamente estabelecida na sociedade em geral e no campo 
da esquerda em particular, por isto, entendemos que devemos iniciar com a clarificação do que entendemos 
como revolucionários anarquistas, ou seja, para quem estamos nos dirigindo prioritariamente com este 
documento. 

Por revolucionários anarquistas entendemos aqueles homens e aquelas mulheres que, partindo de 
uma indignação contra a opressão, a injustiça e o sofrimento ao qual são submetidas as massas populares 
pela organização política e econômica da sociedade capitalista, devotam-se a trabalhar ativamente pela 
transformação radical desta situação. 

Conhecendo o fato de que a sociedade capitalista, com todas as suas iniqüidades, é energicamen-
te defendida pela classe econômica e politicamente privilegiada, a qual faz uso de todos os mecanismo 
legais e ilegais de força para garantir a sua dominação, estes homens e mulheres amantes da justiça e da 
igualdade humana se fazem revolucionários, ou seja, passam a trabalhar e lutar pela destruição da estrutura 
de poder da classe dominante, construindo o poder das massas populares, única maneira de garantir a 
transformação desta sociedade. 

Não buscando outro objetivo senão a libertação dos explorados e oprimidos em uma sociedade 
onde os direitos e os deveres sejam iguais para todos, pois ao longo dos séculos todas as justificativas 
para a desigualdade e a opressão entre as pessoas foram demolidas pela razão humana, estes mesmos 
homens e mulheres tornados revolucionários não estão dispostos a aceitar nenhum outro fundamento para 
a organização social que não aquele de uma sociedade de trabalhadores livres, possibilitada pela igualda-
de real e pela solidariedade prática entre os seres humanos, e assim tornam-se, além de revolucionários, 
anarquistas. 

Desta maneira fica claro que nos dirigimos prioritariamente neste documento àqueles companheiros 
e companheiras anônimas – ou não - que, lado a lado, com os mais diversos segmentos populares explora-
dos e oprimidos pelo capitalismo buscam construir com base na luta e na organização as condições para a 
transformação revolucionária deste mundo de injustiça em uma sociedade livre e igualitária. Sabemos que 
vários outros tipos de pessoa também reivindicam para si o título de revolucionários anarquistas, entre eles 
temos os caluniadores irresponsáveis, os ociosos pedantes, os reacionários disfarçados e os oportunistas 
incuráveis. Estes a história já desmascarou – basta querer enxergar – e ela saberá deles se encarregar no 
futuro. Quanto a nós, nunca terão nossa tolerância ou nossa complacência. 

o BAkuninismo: por quê?

Muito tem se escrito e falado ultimamente a respeito do quanto seria imprópria a postura de nossa 
Organização ao assumir o bakuninismo enquanto eixo fundamental de nossa formulação teórica, e de nossa 
definição programática e estratégica. Infelizmente, a imensa maioria das críticas e ataques à nossa posição, 
por um lado, não se revestem do mínimo de maturidade resumindo-se a um amontoado de manifestações 
tão histéricas quanto vazias, e por outro lado, outro imenso volume de críticas e ataques, ao buscar seus 



fundamentos, colocam-se tão claramente no plano do pensamento liberal da burguesia, que do nosso ponto 
de vista desmoralizam-se e esterilizam-se por si próprias. No entanto, há também o questionamento lúcido 
e a crítica responsável, embora extremamente minoritária. 

Apesar de já havermos deixado claros os fundamentos do bakuninismo em outros documentos 
anteriores, entendemos ser agora importante esclarecer o porque de assumirmos o bakuninismo e como 
a ele chegamos. Se por um lado, historicamente, cita-se muito Bakunin, sua prática e sua obra, no interior 
daquilo que convencionou-se – não por nós – chamar de “campo libertário” ou “movimento anarquista” , 
pouquíssimo se investigou, pesquisou e estudo a sério a seu respeito ao longo das décadas, o que tem 
por conseqüência o fato de pouco se conhecer a seu respeito. No entanto, mesmo havendo pouquíssimo 
conhecimento a respeito de Bakunin e do bakuninismo no interior do chamado “movimento anarquista”, 
não faltam aí afirmações categóricas e definitivas sobre nossa postura com relação a este tema. Saindo do 
campo das acusações fáceis e irresponsáveis, queremos deixar claro o modo pelo qual chegamos à com-
preensão que hoje temos sobre esta questão. 

O século XX foi um período importantíssimo para todos aqueles envolvidos de uma maneira ou de 
outra no campo das lutas sociais do proletariado e no campo do pensamento socialista. Pela primeira vez 
na história deu-se a vitória, não de uma, mas de várias revoluções proletárias contra a dominação burguesa 
capitalista ao redor do mundo: Rússia, China, Cuba, Vietnã entre outras. Não faltaram também derrotas. 
Pela primeira vez desde a fundação da Associação Internacional dos Trabalhadores em 1864, a disputa no 
campo do socialismo entre anarquistas (socialistas revolucionários) e marxistas (comunistas) deslocou-se 
completamente a favor dos segundos. 

Responsáveis pela supremacia marxista foram: os próprios marxistas, por um lado, ao demonstrar 
êxito em ganhar as massas para seu programa nas situações revolucionárias que se apresentaram, e por 
outro lado, foi também responsável por este fenômeno, o estabelecimento do ambiente de licenciosidade 
e diletantismo no âmbito do “movimento anarquista” quando do abandono das premissas revolucionárias 
fundadas por Bakunin, que teve por conseqüência a quase completa esterilização deste “anarquismo” para 
as lutas revolucionárias do proletariado, que só não foi completa graças aos esforços dos resolutos revo-
lucionários anarquistas que recusaram-se a se deixar tragar pelo ambiente sufocante da capitulação, mas 
disto já falamos em outros documentos. 

Aos revolucionários anarquistas ao longo do século XX foram terríveis as experiências de assistir 
a derrota da Makhnovitschina, e com ela do socialismo de conselhos, no processo revolucionário russo 
que conduziu a triunfante vitória do burocratismo estatal. Mais terrível ainda foi testemunhar a vergonhosa 
capitulação da CNT-FAI na guerra civil espanhola, ao trair o proletariado e cerrar fileiras junto à burguesia 
republicana e aos contra-revolucionários stalinistas, entregando assim o poder ao Inimigo de Classe. À 
conseqüente desmoralização de tudo o que se relacionava a idéia de anarquismo no campo da esquer-
da revolucionária foi necessário opor vigorosa e contundente ação criadora por parte dos revolucionários 
anarquistas, cada vez mais minoritários no interior do cada vez mais decrépito e acomodado “movimento 
anarquista”. 

A preocupação com uma clarificação dos aspectos teóricos da ideologia revolucionária anarquista 
que pudesse conduzir a uma coerente e eficaz definição programática e estratégica para a ação política foi 
central ao longo do século XX para aqueles que, ainda que instintivamente, viam no anarquismo a alterna-
tiva capaz de levar os trabalhadores à sua libertação definitiva. Grupos e organizações como o Dielo Truda 
(1927-1937), os Amigos de Durruti (1937-1939) e a Federação Anarquista Uruguaia histórica (1964-1976) 
realizaram nestes respectivos períodos uma intensa produção teórica que buscou caminhar no sentido da 
resolução destas questões. 

Assim como as experiências acima citadas, também a UNIPA é fruto de um processo político de 
lutas, processo este levado a cabo por revolucionários anarquistas há aproximadamente uma década no 
contexto da luta de classes travada no Brasil. Nos posicionamos enquanto herdeiros diretos destas ex-
periências do passado e, assim, encaramos como um dever a retomada e o aprofundamento das tarefas 
assumidas por estes camaradas, entre elas, a clarificação teórica e a conseqüente definição programática 
e estratégica para a ação política dos revolucionários anarquistas. Assim sendo, o estudo sério e a pes-
quisa atenta tem sido grandes preocupações que a UNIPA, enquanto organização política revolucionária, 



tem se colocado, lado a lado, com o trabalho diário no interior das lutas de massa. Compartilhamos da 
compreensão dos Amigos de Durruti que afirmavam que: “sem teoria revolucionária não há revolução”, e a 
constatação do fato de que no interior do campo revolucionário anarquista não se manuseia, efetivamente, 
uma teoria revolucionária clara e bem definida é notória. 

O estudo e a pesquisa criaram as condições para que hoje, após intensas e prolongadas discus-
sões, a UNIPA possa afirmar categoricamente que manuseia e instrumentaliza a teoria dos revolucionários 
anarquistas: o bakuninismo. A adoção do bakuninismo como eixo de nossas formulações teóricas, progra-
máticas e estratégicas, não é nenhuma espécie de capricho ou excentricidade, é fruto de um longo e intenso 
processo de estudo e pesquisa orientado no sentido de dotar os revolucionários anarquistas de um marco 
teórico preciso e coerente que possa nos dar condições de intervir na luta de classes com um programa e 
uma estratégia claramente ancoradas em uma precisa e coerente interpretação da realidade. Fazemos coro 
com históricos companheiros como Nestor Makhno, Jaime Balius e Gerardo Gatti no sentido de afirmar que 
a clareza e a coerência teórica são requisitos indispensáveis para qualquer ideologia revolucionária que 
pretenda contribuir para uma decisiva vitória do proletariado na luta contra seus inimigos.

de “doGmAtismos” e “seCtArismos”– nossA posição e nossos ArGumentos.

Queremos deixar claro que temos como indispensável para qualquer organização política revolu-
cionária, portar uma teoria – um sistema de conceitos – capaz de dar conta de uma adequada e coerente 
compreensão da realidade e que funcione como base fundamental de um determinado programa e de uma 
precisa estratégia. Toda organização política revolucionária socialista deve estar pronta para analisar a rea-
lidade onde atua, avaliar as correlações de força no campo da luta de classes, conhecer os diversos sujeitos 
sociais, seu potencial revolucionário e a dinâmica de sua prática concreta, além de ser capaz de elaborar 
um programa claro que expresse seus objetivos finalistas e que possa servir de horizonte para a luta das 
massas populares. Para tudo isto é imprescindível a existência de um conjunto coerentemente articulado de 
conceitos que sirvam como ferramentas deste trabalho intelectual, ou seja, é imprescindível a existência de 
uma teoria revolucionária. 

A UNIPA, como já afirmamos, ancora o desenvolvimento de sua produção teórica sobre alicerces 
e sobre um método formulado por Mikhail Bakunin, o grande revolucionário russo fundador do anarquismo. 
O pensamento de Bakunin, extremamente mais profundo e vasto do que costuma se supor, não só nos 
fornece os alicerces e o método para nossa produção teórica, como, avança bastante no apontamento de 
uma diretriz programática e estratégica para a ação política dos revolucionários anarquistas – tais como ele 
mesmo foi. Antes de mais nada, é preciso afirmar que o método e os alicerces teóricos de Bakunin estão 
íntima e indissociavelmente vinculados com sua discussão programática e estratégica, como também não 
poderia deixar de ser, já que esta produção teórica se realizou com um fim voltado à aplicação prática e não 
a serviço da diletância ociosa. 

Entre aqueles que atacam a orientação bakuninista de nossa Organização, e ainda assim reivin-
dicam para si o anarquismo, podemos distinguir dois grupos fundamentais. O primeiro, composto em sua 
grande maioria por personalidades extravagantes e idiossincráticas, pouco preocupadas com o desenvolvi-
mento real da luta de classes e tendo em seu “anarquismo” basicamente um adorno para uma determinada 
prática comportamental e retórica, lança ataques contra a necessidade de uma definição teórica, acusa a 
afirmação desta necessidade como uma afirmação “dogmática”, já que, para este grupo, o “anarquismo” 
deve ser o reino das sensações, dos impulsos sensuais e da “libertação pessoal”. Por seu próprio caráter 
não nos deteremos no debate com este grupo, apartado por si próprio de toda e qualquer referência no pro-
letariado e no socialismo, inclusive – em alguns casos – a ambos se opondo vigorosamente, constituindo-se 
em francos reacionários, e por isso, inimigos do anarquismo. 

O segundo grupo, é composto por indivíduos, coletivos e organizações que buscam de uma ou 
outra maneira construir uma ligação com a classe trabalhadora e suas lutas, e ainda reconhecem a necessi-
dade de construção de uma definição teórica. Este grupo, mesmo sendo alvo de aberta hostilidade por parte 
dos setores liberais travestidos de anarquistas que infestam o chamado “campo libertário”, assume para si a 
tarefa de salvaguardar e defender, até o último esforço se for necessário, a “unidade” e a “harmonia” na “di-



versidade” do fantasmagórico “movimento anarquista”, lançando-se vigorosamente contra a nossa adoção 
do bakuninismo e contra o fato de não reconhecermos como anarquismo certos setores deste “movimento 
anarquista”. 

Este mito do “movimento anarquista” construído ao longo das décadas como resultado do pro-
gressivo abandono dos pressupostos estabelecidos por Bakunin - e sistematizado teoricamente por Volin 
e Sebastien Faure na década de 1920 - tornou possível que “anarquistas” pregassem a Revolução Social 
enquanto saudavam um Kropotkin que defendia o Czar e, posteriormente,o governo de Kerenski. Tornou 
possível que a experiência de lutas e o projeto organizativo do revolucionário anarquista que mais firme-
mente combateu a ditadura bolchevique na Revolução Russa – Nestor Makhno - fosse descartada e amal-
diçoada pela maioria dos “anarquistas” como algo demasiadamente... bolchevique. Tornou possível também 
que “anarquistas” que brandiam contra o Estado e pela liberdade popular, cerrassem fileiras em defesa da 
política ministerialista burguesa da CNT-FAI durante a Guerra Civil Espanhola, e ainda acusassem os que a 
isto se opunham – tais como os Amigos de Durruti – de “jacobinos” e “trotskistas”. 

O mito do “movimento anarquista”, que seria “diverso” e “plural” na sua unidade é um dogma 
cristalizado pela tradição e que não é capaz de resistir a mais simples contestação racional, como vem 
demonstrando a irada e fanática reação de seus defensores aos nossos argumentos. Aos que nos acusam 
de “dogmáticos” e “sectários” por não rezarmos o catecismo do “movimento anarquista” e não reconhecer 
aí mais do que um amontoado artificial de expressões ideológicas e políticas tão díspares quanto contradi-
tórias, lançamos um desafio: se não podemos definir o que é ou não anarquismo com base em uma refe-
rência histórica concreta –Bakunin e o bakuninismo – e devemos ter por dado inquestionável da realidade a 
auto-enunciação, então estamos todos obrigados a ver, por exemplo, nas imperialistas e agressoras Tropas 
de Paz da ONU, os paladinos da paz entre os seres humanos, já que assim eles se auto-enunciam. Visto 
desta maneira o argumento de nossos acusadores revela-se em todo seu absurdo caráter dogmático, já 
que a crítica e análise dos dados auto-enunciados da realidade é automaticamente tachada de autoritária e 
descartada como ...”sectarismo”. 

Gostaríamos de propor um outro desafio aos opositores do bakuninismo que adotamos enquanto 
referencial teórico e político: se a adoção do bakuninismo é uma opção “sectária” que ignoraria outras 
“legítimas” expressões teóricas do “movimento anarquista” tais como o pensamento de Piotr Kropotkin, 
propomos que se arrisquem a utilizar o método e a base teórica evolucionista biológica de Kropotkin para a 
análise da realidade social e lancem-se voluntariamente no ridículo e no descrédito absoluto. O ecletismo 
teórico, determinado pela necessidade política de salvaguardar a sacrossanta “unidade” e “harmonia” no 
“movimento anarquista”, é estéril e confusionista, visto que aqueles que o defendem retoricamente têm sido 
incapazes de produzir qualquer reflexão teórica, ou tem servido-se do marxismo enquanto referencial, ao 
mesmo tempo que condenam a firmeza de nossa defesa do bakuninismo. 

Nós, que somos revolucionários, entendemos que defender uma posição é exatamente nosso tra-
ço característico e, além do mais, nosso dever, caso contrário, poderíamos defender o capitalismo ou o 
socialismo dependendo da circunstância ou do debatedor, oportunismo que combatemos com veemência. 
Temos nossa posição e nos apoiamos em argumentos, que são públicos, e os quais estão expostos à crítica 
e à refutação. Aqueles que entendem que nos equivocamos devem, por sua vez, igualmente munir-se de 
argumentos e confrontá-los com os nossos, caso contrário, se manterão no limite da gritaria estéril exigindo 
que retiremos nossos argumentos em nome da “unidade” no interior do chamado “movimento anarquista”. A 
isto respondemos com um categórico NÃO, pois nosso dever é para com o proletariado e sua libertação e 
não com o conforto existencial daqueles que querem desfrutar das relações pessoais disponíveis no interior 
do “Clube Libertário”, tão harmônico e unido quanto inútil para a luta dos trabalhadores. 

Esperamos poder haver esclarecido nossa posição em relação aos ataques que se seguiram à pu-
blicação de vários de nossos documentos teóricos e políticos, e nos mantemos abertos à discussão. Aos ca-
maradas revolucionários anarquistas: ergamos a cabeça! É o momento de assumir a responsabilidade junto 
à nossa classe e não esmorecer frente aos obstáculos no caminho. Devemos manter a firmeza ideológica 
em um ambiente hostil determinado pela supremacia arrasadora da burguesia na correlação de forças entre 
as classes em luta. Saibamos honrar as iniciativas heróicas do passado tais como aquelas de Bakunin, da 
Aliança, do Dielo Truda, dos Amigos de Durruti e da FAU histórica e não nos deixemos arrastar para a lama 



do conformismo e da covardia. O futuro será do socialismo e da liberdade, cumpramos com nosso dever. 

Saudações revolucionárias!



Não Vote - Lute !!!
Carta aos Lutadores do Povo

ComuniCado nº 03– união PoPular anarquista – rio de Janeiro, setembro de 2004

“Aos militantes do movimento sindical, estudantil, operário, e camponês; 
A juventude, as mulheres trabalhadoras, ao povo oprimido, negro e indígena; 

Aos sinceros lutadores do povo, em partidos, sindicatos, cooperativas e demais entidades; 
Ao bravo povo brasileiro de forma geral”; 

O Brasil vive momentos graves. É preciso fazer uma avaliação profunda e séria das nossas opções 
políticas. É preciso pensar com cuidado a direção que estamos escolhendo para nossas vidas. E desta 
avaliação sairá as escolhas que podem mudar nossos destinos, o destino do nosso povo, ou aprofundar a 
crise, econômica e social. 

Enquanto anarquistas afirmamos: a emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios traba-
lhadores. Estamos aqui, enquanto amigos do povo, para colocar nossas análises, e a partir de nossa ideolo-
gia e teoria revolucionária anarquista, e tentar auxiliar os lutadores do povo nas escolhas que realizam. Isto 
porque o destino do povo é o nosso destino. A vitória do povo é nossa vitória; e a derrota do povo é nossa 
derrota. 

É com a sinceridade daqueles que compartilham dores e problemas que nos colocamos publica-
mente. É com a humildade daqueles que sabem da limitação de suas forças que lançamos nossa posição 
política a público. É devido à responsabilidade revolucionária que rompemos nossas próprias limitações e 
falamos sobre questões que ninguém pode silenciar.

1 – eleição é fArsA. AGorA é lutA !!!

O ano de 2004 é novamente, ano de eleições. Momento da farsa democrático-burguesa. O povo irá 
se levar por falsas promessas? Como aconteceu na eleição de 2002, quando grande parte do movimento 
popular apoiou Lula? Qual foi o resultado? A “traição”, como nós da UNIPA havíamos previsto em nossos 
documentos públicos. 

Mas a questão é mais complexa. O PT não é somente uma organização de “traidores”. Na verdade, 
este elemento é secundário. O PT está simplesmente manifestando agora o produto das opções históricas 
que uma parte importante da classe trabalhadora realizou nos anos 80. E tudo tem a ver com a opção refor-
mista e com a “tática eleitoral”. 

Na verdade o sistema político estatista, vinculado dialeticamente ao sistema econômico capitalista, 
produz no campo da “democracia burguesa” as mesmas tendências verificadas na economia capitalista: 
monopolização dos recursos, centralização do poder nos grandes partidos, e dentro dos partidos nas dire-
ções (como nas grandes empresas o poder se concentra na mão dos acionistas e tecnocratas), incentivo a 
concorrência e etc, fortalecimento da acumulação de capital e pauperização dos trabalhadores (expressa 
no plano político na dependência clientelista para acesso a recursos públicos). As “eleições” na democracia 
burguesa, acorrentadas pelas forças econômicas do capita|ismo e circunscritas pelo próprio caráter da 
organização do Estado, produz necessariamente “Governos” que servirão ao interesses da burguesia e do 
Imperialismo. 

O caso do PT e de Lula confirma a tese bakuninista de que a “tática eleitoral”, leva os partidos 
adeptos dela ao oportunismo e à contra-revolução, pois subordina o proletariado à política burguesa. A 



concorrência eleitoral burguesa cerca os partidos de uma serie de determinantes materiais e simbólicos 
que os transformam, e produzem lentamente o que poderíamos chamar de a “lei da petização” – processo 
necessário de domesticação, burocratização e emburguesamento progressivo dos partidos reformistas e 
organizações atrelados a democracia burguesa. 

Por isso, hoje como em 2002 o único caminho sério e viável para o povo é o caminho da luta !!! Não 
vote, lute !!! Neste ano é preciso responder as reformas da era Lula com luta e organização. Não a política 
burguesa. A única política para o proletariado, para o povo, deve ser a política da sua própria organização !!! 
As organizações da classe trabalhadora hoje estão mais degeneradas que antes. CUT, UNE, MST e outras, 
entidades e movimentos reformistas passaram a ser meras “repartições” do Governo Lula no movimento 
popular, com a função de amordaça-los. É hora de criar novas organizações, independentes e classistas 
pela base. É o momento de destruir o Governismo no movimento popular! 

É preciso reorganizar a luta e através da luta, reconstruir nossas organizações. Destruir as entida-
des governistas. Fazer com que os sindicatos, uniões, entidades estudantis e etc, defendam os interesses 
dos trabalhadores frente aos patrões e ao Estado; não os interesses dos patrões e do Estado frente aos 
trabalhadores. 

A única política para o proletariado, para o povo, deve ser a política da sua própria organização !!! 
Não vote! Lute!

2 - o proGrAmA reivindiCAtivo !!!

O boicote a política burguesa e o voto nulo não são um meio revolucionário, positivo, de constru-
ção. O voto nulo só faz sentido do ponto de vista revolucionário porque ele expressa a separação, o boicote 
a política burguesa. É apenas uma posição negativa, que serve para livrar as mãos e mentes do proletariado 
das algemas ideológicas da burguesia. Mas sua função, restrita e secundária, termina por aí. 

É preciso uma posição positiva, que dê as organizações e lutas do povo uma direção classista e 
combativa. O povo deve retomar a direção de suas lutas. Ninguém pode fazer isso em seu lugar. E para 
que o povo retome a direção das lutas, é preciso que ele identifique quais são seus interesses. É preciso 
um programa de reivindicações. Um programa que possa atacar os problemas imediatos do povo. Um pro-
grama que possa dar uma voz comum, um espírito comum, as diversas lutas e aspirações de nosso povo. 
Mas este programa nenhum governo executará! Somente o povo, reivindicando na luta, ocupando as ruas, 
as fábricas e as terras, poderá implementá-lo. 

É preciso unir o campo e a cidade. Os trabalhadores e desempregados. Juventude e Mulheres. 
Negros e Indígenas !!! Este programa, irá aprofundar o abismo entre o povo e a burguesia, e o Governo 
Traidor de Lula e do PT. Vamos construir uma alternativa classista e independente de luta popular !!! 

Devemos reivindicar: 1) Direito ao Trabalho; 2) Direito a Terra 3) Direito a Moradia; 4) Direito a 
Saúde e Educação. A defesa do direito dos trabalhadores é base para a unidade na luta de massas para 
as diferentes forças políticas. Não as reformas do Governo Lula! Devemos, alem disso ter como bandeiras 
a construção de novas ferramentas de organização e luta da classe trabalhadora. Combater a ALCA e as 
Reformas do Governo Lula!

3 - pelA unidAde dAs forçAs populAres frente Ao Governismo e Ao imperiAlismo !!!

Hoje mais que nunca é importante fortalecer o campo revolucionário e popular. Os militantes revo-
lucionários devem acreditar na sua própria capacidade, e mesmo que hoje não haja um ou mais partidos 
revolucionários e um movimento de massas capaz de servir de alternativa nacionalmente para o povo, 
existe a necessidade e a possibilidade de desgastar o reformismo e combater o governismo. 

É preciso retomar o trabalho dos pequenos grupos junto as bases, seguindo uma orientação re-
volucionária. É preciso fortalecer o campo revolucionário pela unidade na ação direta de massas. Deve-
mos preparar hoje as condições necessárias para a formação de um movimento revolucionário amanhã. 
Devemos multiplicar as ações independentes do reformismo e governismo, fortalecer o trabalho local nas 
fabricas, escolas, bairros de periferias e campo. O trabalho revolucionário “invisível”, de pequenos grupos 



é necessário. 
É fundamental desgastar o reformismo e fortalecer o campo socialista e revolucionário.
Mesmo que hoje sustentar uma posição revolucionária signifique atuar em pequenos grupos, este 

trabalho é fundamental na educação política dos militantes do proletariado. É esta educação (luta insis-
tente, contra todas as adversidades) que forjará os militantes e quadros do movimento revolucionário de 
amanhã. 

Para isso devemos ter as táticas corretas e os objetivos adequados ao momento histórico. De-
vemos lutar para combater e desgastar o governismo. Ao mesmo tempo não se deixar levar pelas ilusões 
do oportunismo, seja ele de direita ou de esquerda. Promover a unidade nas lutas de massa, mas sempre 
que unidade favorecer a defesa dos direitos dos trabalhadores e preservar a liberdade de ação revolucio-
nária. Construir organizações populares de novo tipo, pela base, nos locais de trabalho, estudo e moradia. 
Devemos lutar contra as reformas do governo Lula, pela defesa dos direitos dos trabalhadores e contra o 
imperialismo e sua política comercial. 

Esta plataforma de luta, que qualquer militante imbuído do classismo apoiaria, é única capaz de 
promover a unidade do campo revolucionário. E neste momento esta unidade é fundamental para que pos-
samos lançar uma estratégia defensiva eficaz e preparar no médio prazo uma ofensiva para reconquista dos 
direitos que estão sendo perdidos.



35 Anos sem Marighella

ComuniCado nº 04 - união PoPular anarquista - rio de Janeiro, 04 de novembro de 2004

 
Sabemos e estamos convictos que a memória histórica também é um importante campo onde se 

trava a luta de classes, e por isto, também é dever dos revolucionários saber intervir e disputar neste cam-
po com a burguesia, pois, como já foi dito por historiadores pertencentes ao campo do socialismo: “quem 
controla o passado, controla o futuro”. Aquilo que conhecemos a respeito do nosso passado, e a forma pela 
qual o conhecemos influencia diretamente naquilo que entendemos que podemos construir em nosso futu-
ro, e para todos os socialistas revolucionários não existe melhor aprendizado para as presentes e futuras 
batalhas contra a burguesia que aquele que nos fornece a história das lutas passadas dos trabalhadores 
pela sua libertação. 

Dia 04 de novembro de 1969, Alameda Casa Branca, cidade de São Paulo. Neste dia e neste local 
era assassinado pelos comandos da repressão política da ditadura militar-burguesa o revolucionário e com-
batente Carlos Marighella. O “terrorista” - como era norma qualificar os revolucionários em armas, e como 
voltou a ser hoje em dia - havia sido capturado numa trama policial que envolveu todo o arsenal disponível 
para a guerra suja, tendo como seu instrumento maior a prática generalizada da tortura como método de 
extração de informações. Tal era o terror que os revolucionários em geral, e Marighella em particular, inspi-
ravam nos agentes repressores da burguesia que no cerco que levou à morte de Marighella registrou-se o 
fato de os policiais balearam-se entre si tomados pelo nervosismo. 

Carlos Marighella, filho de uma negra baiana e de um operário imigrante italiano, nasceu no seio da 
classe a qual iria servir - não sem contradições, fique claro - entregando neste serviço sua vida e sua morte. 
A trajetória política deste revolucionário remonta à década de 30, quando já atuava no interior do Partido Co-
munista. Com a repressão varguista generalizada contra os militantes de esquerda, é preso durante todo o 
Estado Novo saindo às ruas na Anistia de 1945, elegendo-se deputado pelo mesmo Partido Comunista para 
a Assembléia Constituinte. Milita durante toda a década de 1950 neste partido e em 64 recusa-se a seguir 
a definição do Comitê Central do PCB que exige que seus militantes entreguem-se à repressão reacionária 
dos golpistas militar-burgueses. Esta atitude, que lhe causou alguns ferimentos à bala quando foi desco-
berto pela polícia em um cinema onde se escondia, já demonstra uma grave ruptura com a linha política 
dos colaboracionistas do PC que haviam neglicenciado toda e qualquer resistência popular ao golpe e que 
agora propunham entregar, cabeças baixas, os militantes do povo nas mãos da repressão, nos marcos da 
adoção da linha da “oposição democrática” à ditadura. 

Marighella vai consolidar seu posicionamento contra a linha do PCB ditada diretamente por Moscou 
no âmbito da política da “coexistência pacífica” com o mundo capitalista, durante a reunião da Organização 
Latino-Americana de Solidariedade (OLAS) em Cuba, onde apontava-se - ao contrário - no caminho da 
difusão da luta armada em todo o continente. Marighella defende contra o Comitê Central do PCB a política 
da OLAS e é expulso do partido, não porém, sem antes articular um enorme “racha” no “Partidão” que iria 
originar a Ação Libertadora Nacional, a maior organização revolucionária político-miltar que atuou no país 
nas décadas de 60 e 70. Ao contrário do que mente a “história oficial” da burguesia, os camaradas da ALN e 
das diversas organizações revolucionárias que atuaram neste período, como a Vanguarda Popular Revolu-
cionária, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, a Vanguarda Armada Revolucionária - Palmares, entre 
outras, foram não grupos de aventureiros juvenis irresponsáveis, mas a melhor expressão dos operários, 
estudantes e camponeses organizados na esquerda revolucionária que souberam ousar lutar contra a rea-
ção burguesa e contra o reformismo burocrático da esquerda colaboracionista, procurando seus caminhos, 



tortuosos e incertos, porém, caminhos e não imobilismo.
Longe de nós a tarefa de criação de mitos, ou a promoção de celebrações acríticas e estéreis de 

personagens da história da luta revolucionária de nosso povo. Os equívocos, e não somente os acertos, 
de Marighella e de todos os combatentes revolucionários do passado, são uma vasta fonte de aprendizado 
para nós, todos os militantes revolucionários do presente, e por isto não é nossa intenção ignorá-los, mas 
sim apresentá-los criticamente. A princípio é preciso deixar claro que Marighella, a vida toda identificou-se 
e baseou sua prática política nos ensinamentos do marxismo-leninismo, que como a história demonstrou 
na Rússia e em outras situações revolucionárias, se por um lado apresentou uma relativa eficácia no que 
diz respeito às tarefas destrutivas da revolução, por outro lado, apresentou-se funesta no que diz respeito 
às tarefas da construção socialista, tendo guiado em todas as partes, mais cedo ou mais tarde, no sentido 
da burocratização e da restauração capitalista. Sem nos determos no óbvio equívoco que representa toda 
a atuação do PCB ao longo da história da luta de classes em nosso país, é importante ressaltar a adoção 
e defesa por parte de Marighella da estratégia foquista para a luta revolucionária a partir da década de 60, 
que foi a orientação principal da ALN por ele dirigida.

A crítica anarquista ao foquismo enquanto estratégia revolucionária socialista foi exposta primeira-
mente pela Federação Anarquista Uruguaia histórica em 1972 em seu documento intitulado “Copei”, produ-
zido no calor mesmo da luta armada desenvolvida, sob outra estratégia, por esta organização em seu país. 
O fundamento desta nossa crítica ao foquismo diz respeito fundamentalmente ao papel das massas e ao 
papel da organização especificamente política no processo revolucionário. Para a realização de uma revolu-
ção social vitoriosa, que efetivamente seja capaz de expropriar e desalojar do poder a burguesia e implantar 
o Poder Popular construindo o socialismo, é necessário ter como sujeito deste processo importantes setores 
da massa trabalhadora ativamente organizados e mobilizados, para este fim. A criação de tais condições 
é tarefa de organizações revolucionárias especificamente políticas que sejam capazes de dirigir a luta dos 
trabalhadores nos seus mais diversos níveis, inclusive e fundamentalmente a nível de massas, tarefa esta 
que não pode ser substituída pela ação exclusivamente armada de um foco guerrilheiro tal como preconi-
zado pela teoria do foquismo, que historicamente contribuiu decisivamente para levar os revolucionários à 
derrota em nosso continente e em nosso país. 

Para além destes equívocos apresentados em relação à trajetória militante de Marighella, achamos 
importante ressaltar o seu exemplo de combatividade, perseverança e intransigência revolucionária, que o 
conduziu não aos altos postos ministeriais fornecidos pela colaboração com a burguesia, mas ao digno lugar 
reservado àqueles que tombam em defesa do povo e de seus mais preciosos direitos. Marighella representa 
acima de tudo a negação do reformismo burocrático e a afirmação da ação revolucionária como princípio. 
Marighella é a expressão de tudo aquilo que a burguesia brasileira e seus serviçais colaboracionistas no 
governo federal querem apagar ou deformar em nossa história. Em um momento histórico em que ex-guer-
rilheiros arrependidos, como José Dirceu e Dilma Roussef, transformam-se em ministros da burguesia, em 
que convictos reacionários, como José Genoíno, posam como heróis de uma “resistência democrática” que 
nunca existiu. Neste momento em que Lula e o PT decidem pela manutenção em segredo dos arquivos da 
ditadura, e em que a grande maioria dos setores populares organizados foram tragados para dentro deste 
governo neoliberal francamente pró-imperialista, é fundamental manter erguida alta a memória de nossos 
combatentes. Em relação à nossa história, toda a burguesia e todos os colaboracionistas, na prática, en-
grossam as fileiras dos ditadores, enquanto nós, as dos combatentes revolucionários. Não há meio termo. 

Entendemos que lembrar e homenagear a memória do camarada Carlos Marighella é não somente 
um ato de justiça, mas antes de tudo uma tarefa política. O legado dos revolucionários da década de 60 e 
70 em nosso país não foi apenas abandonado, ele é, pela burguesia e seus serviçais políticos e intelectu-
ais, sistematicamente deformado, ridicularizado, pervertido, de uma maneira que não possa ser resgatado. 
Existe um abismo no que diz respeito à memória social da luta de classes em nosso país, e este abismo con-
siste exatamente no que diz respeito ao período da ação revolucionária das organizações político-militares 
que combateram a ditadura dos capitalista fardados e paisanos. É fundamental ter clareza que a “Nova 
República” e a “consolidação democrática” sob a qual vivemos e sofremos é uma realidade que não teria 
se estabilizado se não fosse a aceitação pela esquerda colaboracionista em contribuir para o permanente 
trabalho de separar o exemplo revolucionário dos combatentes dos anos 60 e 70 da memória de nosso povo 



e do referencial de suas organizações. Ao PT e seus cúmplices só foi permitido pela burguesia atingir os 
altos postos governamentais graças aos grandiosos serviços contra-revolucionários prestados, inclusive o 
achincalhe da memória de nossos mártires. Homenagear Marighella é tomar posição em favor da verdade 
em favor da história de luta de nosso povo, e sendo assim, a maior homenagem que podemos prestar a este 
revolucionário é prosseguir e avançar sua luta que hoje passa necessariamente por fortalecer a organização 
dos trabalhadores nos bairros, fábricas, escolas, favelas e campos, amadurecendo aí uma firme perspectiva 
revolucionária, derrotando o governismo, e combatendo as perspectivas reformistas.

Marighella?? PRESENTE!!!!!
Ousar Lutar, Ousar vencer!

Pelo Socialismo e Pela Liberdade!



Lutar Contra o Imperialismo 
e o Reformismo:

os primeiros passos para a construção da revolução socialista

ComuniCado nº 05 – fevereiro de 2005 – uniPa – união PoPular anarquista

Carta aberta a todos os povos que lutam.
 

            O ano de 2004 foi marcado pela consolidação de dois mecanismos fundamentais para a 
manutenção da dominação burguesa em escala global: o Imperialismo das potências centrais e o Refor-
mismo em países periféricos. As invasões do Afeganistão e do Iraque pelas forças imperialistas, os planos 
militares dos Estados Unidos para a América Latina e Caribe são provas de que a violência é a regra na 
defesa dos interesses da burguesia. Por sua vez, a proliferação de governos de partidos reformistas de 
base operária e popular na América Latina mostra que as forças burguesas optaram por um novo (no que 
diz respeito às experiências latino-americanas) mecanismo de dominação. É imprescindível para as organi-
zações revolucionárias o entendimento das relações de complementaridade existentes entre o Imperialismo 
e o Reformismo na recomposição da ordem mundial capitalista.

             Não há dúvidas de que a história do desenvolvimento capitalista é a história da expansão 
da dominação imperialista, desde o processo de colonização do final do século XV até a globalização eco-
nômica do início do século XIX. Com o processo de descolonização africana e asiática, com a “redemocrati-
zação” da América Latina e, principalmente, com o fim da Guerra Fria, muitos analistas, de forma precipitada 
ou ideologicamente orientados, afirmaram que a globalização do sistema capitalistas atingiu um nível de 
desenvolvimento onde o uso de exércitos invasores não se fazia mais necessário. Esses intelectuais des-
lumbrados com a globalização defendiam a tese de que a dominação migrou exclusivamente para o campo 
econômico; como se fosse possível separar domínio econômico da violência física.

            A invasão do Afeganistão e posteriormente a invasão do Iraque pelos exércitos burgueses, 
liderados por George W. Busch e seus aliados, jogaram por terra as teses de um sistema de dominação que 
dispense o uso de força militar. Chega ser infantil os esforços de explicar os conflitos em termos de “cho-
ques de civilizações”. Uma simples análise dos números que o Oriente Médio é responsável por 64% das 
reservas mundiais de petróleo, enquanto a soma das reservas da América do Norte e da Europa Ocidental 
representa apenas 5% da reservas; entretanto os dois últimos consumem juntos 44% do petróleo produzido 
(Fonte: SIEE - Sistema de Información Econômica Energética, 2002). Diante desses números ficam nítidos 
os interesses econômicos das potências capitalistas sobre o Oriente Médio.

            O peso econômico da região é ampliado quando se destaca o projeto para interliga-la com 
outras regiões igualmente ricas em petróleo e gás: a Ásia Central e o Cáucaso, em especial os países da 
bacia do Cáspio (Azerbaijão, Irã, Cazaquistão e Turcomenistão). As maiores empresas petrolíferas norte-
americanas, como a Texaco e a Chevron, exploraram o petróleo e o gás dos países dessas regiões através 
de acordos econômicos que favorecem apenas as primeiras. O Irã é exceção na região. 

            Se George W. Busch e a extrema direita estadunidense utilizaram como pretexto os ataques 
ao World Trade Center para as invasões do Afeganistão e do Iraque, os votos de 59 milhões de norte-
americanos (51% dos eleitores daquele país) garantem a W. Busch a legitimidade necessária para continuar 
com sua escalada militarista. Com as ações militares no Oriente Médio W. Busch consegue se tornar o 
grande nome da burguesia internacional. Agora, de posse de um importante capital político: o apoio maciço 
do conservadorismo estadunidense, ele irá direcionar suas baionetas para outras regiões e países como 



deixou explícito em seu discurso de posse. Agora o discurso não a “luta contra o terrorismo”, as próximas 
invasões e massacres serão feitos em nome da “defesa da liberdade”. Se nos séculos XIX e XX a expansão 
imperialista neocolonial era legitimada pelo falso discurso de “levar a civilização aos povos selvagens da 
África e da Ásia”, hoje a expansão neoimperialismo é mascarada pela “luta contra a tirania”.

No Oriente Médio o Irã é, certamente, o próximo alvo das forças imperialistas. Entretanto, antes do 
ataque ao governo dos yatolas, a “pacificação” do Iraque, a partir da eleição do presidente fantoche Iyad 
Allawi, tal qual o Hamid Karzai (atual representante dos EUA no Afeganistão), e a destruição das forças de 
resistência, é a prioridade número um de Busch. Entretanto, os esforços de “pacificação” são inúteis, o povo 
iraquiano, mesmo em pequenos grupos, continuará resistindo às tropas invasoras.

Ainda no que diz respeito aos interesses da burguesia sobre o Oriente Médio, é importante desta-
car a guerra entre os palestinos e o Estado de Israel, pois a questão palestina é central para a instabilidade 
política da região. Por isso, os EUA e a UE se esforçaram em minimizar os efeitos da morte de Yasser Arafat, 
que muito provavelmente foi assassinado por envenenamento pelo governo israelense.  Do mesmo modo 
todo o esforço necessário foi feito para a eleição do moderado Mahmoud Abbas para o cargo de presidente 
da Autoridade Nacional Palestina. Mahmoud Abbas e Ahmed Qorei mostraram-se alinhados aos EUA e a 
Israel quando condenaram as ações armadas dos grupos guerrilheiros Hamas, Jihad Islâmica, Resistência 
Popular Palestina, entre outros. O objetivo de homens como Abbas e Qorei é a construção de um país inde-
pendente com o beneplácito dos Estados Unidos, para que eles se tornem elite burguesa local.

É importante lembrar que a Rússia e a União Européia (UE) também têm interesses na região da 
bacia do Cáspio e, por extensão, no Oriente Médio. Às vezes os interesses das potências imperialistas 
entram em choque, por isso, Rússia, UE e EUA têm disputas pontuais na região. Dois exemplos ilustram 
algumas dessas divergências: primeiro as invasões estadunidenses diminuíram a influência de França e 
Alemanha no Oriente Médio; o segundo exemplo foi a recente disputa eleitoral na Ucrânia, onde Viktor Ya-
nukovych, candidato governista apoiado por Moscou, foi derrotado por Viktor Yuschenko, candidato liberal 
de oposição apoiado pela UE.

A vitória de Yuschenko na Ucrânia significou mais um importante passo na expansão imperialista 
da UE no Leste Europeu (o primeiro foi a incorporação de dez novos países no Bloco Econômico). Assim, 
além da garantia de mão-de-obra barata, as potências européias mantêm na sua órbita um corredor que 
une a Europa Ocidental ao Oriente Médio e à Ásia Central.

            No projeto burguês, democratizar é igual a manter as nações sob o controle das potências 
imperialistas a partir da invasão militar; escolher um governo é atribuir legitimidade a um fantoche das potên-
cias imperialistas. O jogo “democrático eleitoral” não passa de uma farsa para mascarar as arbitrariedades, 
a exploração e a opressão a que estão submetidos os povos do Hemisfério Sul.

Voltando nossos olhares a América Latina, não podemos esquecer que nosso continente encontra-
se na lista de prioridades da burguesia estadunidense. No atual sistema-mundo, o continente latino-ameri-
cano é um grande fornecedor de recursos minerais e fósseis, de matérias primas, de gêneros agropecuá-
rios, de bens industrializados de baixa tecnologia, de mão-de-obra barata e de mercado consumidor. O que 
não faltam são motivos econômicos para a exploração da América Latina.

Se na segunda metade do século XX o povo latino-americano sofreu com a ascensão de ditaduras 
militares orquestradas pelos EUA, no início do século XXI a ascensão de governos reformistas alinhados 
com os ianques é a regra geral. As ditaduras militares tiveram um papel fundamental de destruir as forças 
revolucionárias latino-americanas no período da Guerra Fria, garantindo o controle político-econômico so-
bre a região. As ditaduras criaram as condições para a introdução das políticas neoliberais que produziram 
um agravamento da miséria e das desigualdades sociais na América Latina. Conseqüentemente, houve um 
aumento da instabilidade política e social, entretanto, os levantes indígenas do Equador e da Bolívia e o Mo-
vimento Piquetero da Argentina não conseguiram superar as barreiras criadas pelos partidos reformistas.

As décadas de repressão foram eficientes, por isso, as revoltas populares desse início de século 
estão carentes de um direcionamento revolucionário. Os organismos populares são pressas fáceis para a 
cooptação reformista. Assim, diante da crise social, governos de Lucio Gutierrez (Equador), Tabaré Vázquez 
(Uruguai), Carlos Mesa (Bolívia), Luís Inácio Lula da Silva (Brasil), Nestor Kirchner (Argentina), tornaram-se 



as melhores opções para a sustentação do capitalismo na América Latina, pois os reformistas atraem os 
movimentos sociais para a burocracia estatal. A estratégia reformista está conseguindo acorrentar as forças 
populares, garantindo a manutenção e consolidação das reformas neoliberais. Portanto, o reformismo é 
um instrumento de colaboração de classes, isto é, possibilita o colaboracionismo entre os trabalhadores e 
a burguesia, pois as entidades representativas dos primeiros são atraídas para o posto de co-gestoras do 
sistema capitalista. Na prática, o reformismo torna os trabalhadores participes na gestão do sistema que os 
explora.

O desejo de explorar o povo e as riquezas latino-americanas provoca disputas entre as potências 
imperialistas. É o que observamos nos esforços da União Européia e da China para consolidar acordos 
econômicos com os países da América Latina. Acordos obviamente que beneficiam apenas os primeiros.

A invasão militar imperialista na América Latina está mascarada pelo Projeto Iniciativa Andina, ou 
seja, ações militares nos países andinos e na Amazônia Internacional com o pretexto de combater o tráfico 
de narcóticos. Mas todos sabem os reais objetivos da Iniciativa Andina: combater as forças guerrilheiras 
colombianas, reprimir possíveis levantes armados na região e tencionar conflitos com a Venezuela. Em 
relação a esse último país, o maior produtor de petróleo da América Latina, a tentativa de autonomia na co-
mercialização do combustível fóssil pleiteada pelo grupo burguês representada por Chávez atrai as garras 
imperialistas para o país, por isso, novas tentativas de golpe e/ou invasões militares são muito prováveis. 
Outra preocupação é a situação do povo cubano, pois George W. Busch já grunhiu aos quatro ventos sua 
intenção de invadir a ilha. 

O reformismo também serve para fazer o trabalho sujo das potências imperialistas: o governo Lula, 
buscando realizar o antigo sonho dos militares de 64, cumpri seu papel sub-imperialista invadindo o Haiti. 
Com a ação militar no Haiti o reformismo petista não deixa dúvidas da sua continuidade do projeto iniciado 
em 64, não só de alinhamento com as potências capitalistas, mas também de converter o Brasil em potência 
imperialista.

Se, em escala nacional, o reformismo é um mecanismo implementação do colaboracionismo, em 
escala internacional o reformismo estabelece o alinhamento, a colaboração, entre os países periféricos e as 
potências imperialistas. Não há dúvidas de que o reformismo e os governos fantoches perpetuam a domi-
nação econômica imperialista. Portanto, esses dois mecanismos cumprem a mesma função das ditaduras 
militares que os precederam: garantir a manutenção do sistema de dominação da burguesia internacional.

Mesmo com a utilização dos partidos reformistas e das operações militares, as tensões sociais não 
param, afinal de contas, as condições materiais de existência do povo não se alteraram, mas se agravam a 
cada dia. Entretanto as ações populares enfrentam a atual fragmentação da classe trabalhadora, a falta de 
direcionamento revolucionário, a cooptação reformista e a violenta repressão burguesa. Obstáculos que po-
dem ser superados com unidade, organização e um projeto explicito de destruição do capital e do Estado.

O ano de 2005 será fundamental para o rompimento com o governismo e com o reformismo, pré-
condições para enfrentar o imperialismo. É imprescindível a unidade das organizações revolucionárias em 
torno de um programa reivindicativo que destrua as bases do capitalismo e aponte para a ruptura socialista. 
Os movimentos populares precisão construir novas entidades que avancem para além do reformismo e das 
velhas entidades burocratizadas. Os revolucionários têm o dever de atuar na construção de novas entida-
des da classe trabalhadora, de propor a ação direta com instrumento de luta, de denunciar os oportunistas 
e de apontar intransigentemente para o socialismo.

Os povos que lutam devem ter a certeza que derrotar um exército invasor e construir uma nova 
nação é não o objetivo final, mas sim o primeiro passo para a construção de uma nação justa e igualitária; 
devem ter a certeza que a luta não é só contra as forças burguesas locais, mas sim contra todo o sistema 
capitalista mundial.

Avante os que lutam !!!
Morte ao Estado e à Burguesia !!!

Viva à Revolução Socialista !!!
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“Aos militantes do movimento sindical, estudantil, operário, e camponês;
A juventude, as mulheres trabalhadoras, ao povo oprimido, negro e indígena;

Aos sinceros lutadores do povo, em partidos, sindicatos, cooperativas e demais entidades;
Ao bravo povo brasileiro de forma geral”

introdução

Este texto analisa e interpreta teoricamente o papel histórico que o Governo Lula/PT está cumprin-
do. Na atual conjuntura, já é possível fazer uma avaliação mais densa deste papel histórico do PT e Lula em 
relação à organização da sociedade capitalista e a luta de classes no Brasil. O momento da degeneração 
das organizações da classe trabalhadora, e também de luta pela reconstrução de organismos independen-
tes, é o melhor momento para discutir os rumos da luta de massas. Por isso, este momento é tão decisivo. 
Principalmente porque alternativas concretas estão se colocando neste momento, através da organização 
do CONLUTAS e CONLUTE. Neste sentido é importante também analisarmos e nos posicionarmos perante 
este processo, ou seja, perante a mobilização para a reorganização do movimento popular e sindical em 
geral, e em particular, para a construção do CONLUTAS e CONLUTE.  

O ano de 2004 se encerrou, e o Governo Lula/PT superou os dois primeiros anos de mandato, e 
também a primeira “crise do governismo” passada no período 2003-2004[ i ]. Neste momento podemos dizer 
que um ciclo histórico está se encerrando, e o debate sobre os destinos da sociedade brasileira se faz cada 
dia mais urgente. 

Falamos do encerramento do ciclo caracterizado pelo predomínio da via reformista petista no mo-
vimento operário e popular brasileiro. Este ciclo teve início no final dos anos 70, com o ressurgimento da 
oposição de massas a ditadura, e com a formação do PT e da CUT (Central Única dos Trabalhadores) nos 
anos 80. Neste momento uma grande parte do movimento sindical e popular “optou” pela via reformista. Isto 
criou uma determinada composição do campo da luta de classes; atores nasceram (Partidos e Tendências, 
Sindicatos Urbanos e Rurais, e Organizações diversas) uns em oposição aos outros, para representar os 
interesses das diferentes frações de classe; e estas lutas e contradições entre classes e partidos criaram 
uma dinâmica determinada na sociedade brasileira.

O ciclo histórico se encerra no sentido que os atores que compunham o campo da luta de classes, 
sua correlação de forças e dinâmica, mudaram. Ao alcançar seu objetivo estratégico, a conquista do Go-
verno Central em 2002, o PT imediatamente se transformou e mudou seu papel histórico. Deixou de ser um 
Partido Reformista de oposição, que procura representar dentro dos marcos do reformismo, os interesses 
de uma parte do movimento sindical e popular, para se transformar num partido abertamente conservador 
e contra-revolucionário. Isto significa que a burguesia saiu vitoriosa, provisoriamente, deste ciclo de lutas, e 

[ i ] - Analisada por nós documento “A Crise do Governismo e a Estratégia da Ação Direta”,Comunicado da UNIPA, Nº 01, Julho de 
2004.



que a própria dinâmica, e os atores que compunham o campo, irão mudar. 
O fim deste ciclo histórico revela exatamente o destino final da via reformista. O ultra-realismo re-

vestido de um pseudo-pragmatismo estimulou a renuncia a “utopia” de uma revolução e ao contentamento 
com o “sindicalismo de resultados” no governo. As palavras de José Genuíno, afirmando que “o PT já havia 
recusado o postulado da ruptura revolucionária desde 1991, no seu I Congresso[ i ]”, mostram claramente 
esta opção consciente. O sindicalismo de resultados e o reformismo do PT estão dando resultados muito 
bons... para a burguesia. No ano de 2002, poucos afirmavam que a vitória do PT nas eleições presidenciais 
significaria um retrocesso (da organização política e dos direitos sociais) da classe trabalhadora brasileira. 
Nós indicamos isso[ ii ].

A “vitória do PT” está representando uma derrota da classe trabalhadora nesta conjuntura histórica 
particular. O “meio” – as reformas políticas feitas através da “via pacifica”, ou seja, da vitória através das 
eleições burguesas – suplantou o “fim” (que seria a diminuição das desigualdades sociais e  econômicas), 
e antes de terminar o mandato uma das principais preocupações de Lula e do PT é a reeleição presiden-
cial[ iii ]. As reformas, que iriam, de acordo com o discurso petista “melhorar” as condições de vida da popu-
lação pobre e trabalhadora, estão favorecendo os banqueiros, os investidores internacionais e a burguesia 
brasileira de maneira geral. 

É preciso identificar exatamente o lugar do Governo Lula em relação à transição político-econômica 
pela qual passa a sociedade brasileira, para poder determinar de outro lado às tarefas de luta do proletaria-
do. Devemos compreender tanto as questões conjunturais ou imediatas implicadas nas reformas que estão 
e continuarão sendo realizadas neste ano de 2005 pelo Governo Lula, quanto seu significado e efeitos de 
médio e longo prazo, ou seja, históricos.

            Isto significa que o “caso Lula” no Brasil deve servir como uma lição histórica para a classe 
trabalhadora em todo o mundo. A via reformista conduz a contra-revolução, fato manifesto por completo 
quando o reformismo chega ao governo central de um país, como no Brasil. O caso brasileiro confirma, mais 
uma vez, uma das principais teses bakuninistas, e revela a validade deste pensamento, enquanto teoria 
revolucionária do proletariado, para as lutas de hoje. Mas trata-se também, a partir daí, de fixar a tática para 
atuação frente a atual conjuntura. Analisar a atual conjuntura política e social e fixar orientações práticas 
para a luta revolucionária: é isto que faremos a seguir, a partir do método materialista dialético bakuninista. 
Interpretar esta realidade é parte necessária à construção de uma via revolucionária  para o movimento de 
massas. 

1 – GArAntir A “trAnsição pACífiCA”: A missão históriCA do pt.

Para compreender a sociedade num momento dado de seu desenvolvimento, é preciso conhecer 
a sua história, e a história de uma sociedade é necessariamente a historia da luta e da guerra. A história 
do Brasil não foge a esta lei sociológica. Para compreender a conjuntura atual da sociedade brasileira, é 
preciso conhecer sua história. 

Não nos alongaremos aqui no tema da história do Brasil em geral, mas iremos indicar alguns 
marcos importantes na história do século XX. Devemos lembrar que a Republica Democrático-Burguesa 
é estabelecida no Brasil por um golpe militar, e o regime perdura entre 1889-1930. O ascenso das lutas 
operárias iria provocar o aumento das lutas inter-classes, que combinadas com as lutas intra-classe entre 
a burguesia rural e comercial, de um lado, e burguesia militar e industrial de outro, iriam precipitar um outro 
Golpe de Estado, provocando uma situação de instabilidade permanente neste período. 

O que importa dizer é que neste período 1889-1930 (chamado de “Primeira República ou Republi-
ca Velha”), ao Regime Político Democrático Burguês correspondia um Regime Econômico Liberal, com as 
particularidades de um modelo agrário-exportador, que afetava o perfil de toda a sociedade, não somente da 

[ i ] - Jose Genuíno,em matéria do Jornal  “O Estado de São Paulo”, ver Ruptura VI-2004, p.21.

[ ii ] - Revista Ruptura Nº 05, dezembro de 2002/janeiro de 2003.

[ iii ] - Ver “Lula é candidato a reeleição e vai ganhar”,  Folha On line, em Brasília 11/08/2004.



economia. O Golpe de Estado de 1930, seguido pela Guerra Civil de 1932, e pelo Golpe de Estado de 1937, 
que mudou o Regime Político para uma Ditadura Burguesa, que perdurou até 1945, são as batalhas iniciais 
que criariam as condições para a mudança do regime econômico. Ou seja, assim como durante a Repú-
blica Velha, ao regime político correspondia um regime econômico, a construção de um regime econômico 
intervencionista, com o início do processo de industrialização, urbanização e substituição de importações, 
exigiria um regime político cada vez mais autoritário e um Estado cada vez mais centralizado[ i ]. 

O Golpe Militar de 1964 faz parte deste processo, em que o Regime Democrático Burguês foi 
sacrificado em prol da estabilização política, para a liquidação do movimento de massas emergente (de sol-
dados, operários, camponeses e estudantes). À Ditadura seguiu-se sete anos de luta armada numa guerra 
civil revolucionária, derrotada por completo em 1974, com o extermínio da guerrilha do Araguaia. Durante a 
vigência do regime político de Ditadura no Brasil entre 1964 e 1989, se deu a consolidação, auge e crise do 
regime econômico intervencionista, com um modelo econômico baseado na substituição de importações, 
ou seja, na industrialização. 

A crise econômico-social se agravou no Brasil em meados dos anos 1970. A desigualdade social 
cresceu durante os dez primeiros anos da ditadura, e a expansão econômica da industria automobilística 
criou novas categorias profissionais que protagonizariam as lutas de massa (os operários da industria auto-
mobilística e metalúrgica). É com este regime político e este regime econômico vigentes, com esta conjun-
tura histórica particular na luta de classes, que se iniciaria um novo ciclo na história política do Brasil.

Da DitaDura a Democracia Burguesa, Do intervencionismo ao LiBeraLismo econômico.

O atual regime político brasileiro e também o atual regime econômico se apresentam na propagan-
da ideológica da burguesia e do reformismo governista do PT, como a negação do passado, de um regime 
político e econômico determinado. O regime político e econômico negado e combatido atualmente são, 
respectivamente, a ditadura política e o intervencionismo econômico. 

Podemos dizer que o regime econômico da ditadura prosseguiu com o processo de substituição de 
importações e industrialização do país, inaugurado pelo trabalhismo-populista de Getulio Vargas e do Parti-
do Trabalhista Brasileiro (PTB). A industrialização e o intervencionismo econômico se combinava com uma 
política generosa para com os capitais estrangeiros. Uma conjuntura internacional favorável, com grande 
oferta de divisas no mercado internacional, permitiu que o crescimento econômico fosse feito graças aos 
empréstimos internacionais, o que significava crescer a economia com o aprofundamento da dependência 
externa. 

O desgaste do modelo viria com as crises econômicas no sistema mundial (especialmente o choque 
do petróleo em 1973), que frearam o crescimento e revelaram a fragilidade da economia. Neste momento, a 
crise econômica embala o ressurgimento da oposição de massas e de rua a ditadura. O PT aparece neste 
momento, como força de catalização das lutas. 

As lutas pela redemocratização do Brasil, de 1980 em diante, seriam orientadas também no sentido 
de criticar os efeitos sociais do regime econômico da ditadura (concentração de renda, terra, aumento da 
miséria, da favelização), o regime político sendo identificado com tais problemas sociais. O fim da ditadura 
em 1989[ ii ], é marcado pela realização da primeira eleição presidencial em 25 anos. A disputa foi polarizada 
entre Fernando Collor do PRN e Lula do PT. 

Podemos dizer que neste momento o PT cumpriu a primeira parte de sua missão histórica: 1) a 
contenção e controle político dos movimentos populares surgidos nos anos finais de luta contra a ditadura, 
através da canalização das forças do movimento para a disputa eleitoral na democracia burguesa, evitan-

[ i ] - Neste processo o Brasil viveu constantes guerras civis: 1932, com o movimento constitucionalista de São Paulo, e em 1935 a 
insurreição realizada pelo Partido Comunista. Ou seja, a mudança dos regimes políticos e econômicos sempre foram prece-
didos pela guerra de classes.

[ ii ] - Muitos colocam o fim da Ditadura em 1985, quando Sarney assume a presidência.Isto não é verdadeiro. A Ditadura é um 
regime político, e o fato de ter um presidente civil não muda a estrutura de um regime. O regime só deixou de ser a ditadura 
efetivamente, em 1989.



do que a luta de classes se desenvolvesse no sentido da formação de uma situação revolucionária[ i ]. O 
PT serviu de canal de condução destes movimentos ao reformismo e ao colaboracionismo, desviando os 
movimentos da via revolucionária. O PT ajudou a garantir a transição “pacífica” da ditadura burguesa à 
democracia burguesa. O PT, que antes provocava uma certa insegurança na burguesia, deu sua primeira 
demonstração de docilidade e disposição inquestionável para o compromisso com o sistema capitalista e a 
burguesia, ao garantir a estabilidade política depois da derrota nas eleições de 1989. 

Mas neste processo a burguesia também mudou. Os Partidos burgueses saídos do sistema bi-
partidário da Ditadura (PFL, PSDB e PMDB), passaram a trabalhar no sentido da mudança do regime eco-
nômico brasileiro: em 60 anos, o modelo intervencionista que garantiu a industrialização e a urbanização, 
seria questionado pela burguesia, sob pressões do sistema mundial. Paralelamente, na década de 1990, a 
grande bandeira do PT, que antes era a oposição ao regime político, a ditadura, foi automaticamente aban-
donada, e a bandeira passou a ser a oposição ao regime econômico. Logo, o PT passou definitivamente a 
“jogar” no campo e exclusivamente com as regras da burguesia.

O primeiro Governo da Nova Republica, Fernando Collor de Melo (1990-1994[ ii ]), inaugura as 
reformas neo-liberais, acabando com as barreiras comerciais e favorecendo as importações; se inicia a 
campanha de privatização das empresas estatais. A orientação estava clara: a política agora seria o libe-
ralismo econômico, como novo regime de acumulação de capital. O PT, então assume como centro de 
sua estratégia a luta contra o “neo-liberalismo”, incorporando como “progressista” o repertório econômico 
nacional-desenvolvimentista. No terreno econômico, assim como no político, o debate seria feito exclusiva-
mente de acordo com as idéias e interesses da burguesia. 

Os Governos Fernando Henrique Cardoso (1995-1998 e 1999-2002) iriam continuar o processo de 
liberalização econômica. Novamente, Lula e o PT seriam a “oposição” a FHC e ao bloco partidário PSDB/
PFL/PMDB. No entanto, neste momento o processo de transição econômica entra numa outra fase de de-
senvolvimento: 1) a privatização se generaliza, atingindo praticamente todos os setores da economia; 2) se 
atinge a estabilidade macroeconômica, com o controle da inflação e substituição da moeda (o cruzeiro pelo 
real), terminando com o maior ícone da crise econômica dos anos 1980, a desvalorização monetária[ iii ]. 

No entanto, A crise econômica de 1999 precipitou uma aceleração do processo inflacionário, que 
combinado com a evasão de divisas, explicitou a fragilidade da economia brasileira. Os interesses da bur-
guesia industrial e rural começaram a se chocar com a política macroeconômica de FHC, que favorecia 
imensamente a burguesia financeira, no Brasil e fora dela, as agencias financeiras do imperialismo (FMI, 
Banco Mundial). A oposição burguesia financeira X burguesia industrial e rural, criou a ocasião para uma 
ampla política de colaboração de classes, que o PT materializaria, já que os dois Governos de FHC tinham 
aumentado a miséria no país e criado um acirramento social muito intenso, entre todas as frações do pro-
letariado e o Governo[ iv ]. Devemos lembrar que o contexto internacional dava um sério alerta a burguesia 
brasileira: a América Latina estava convulsionada: janeiro de 2000, o presidente do Equador, Mauad, é 
derrubado por um levante popular; em Dezembro de 2001, a Argentina é que vive o processo de ascenso 
da luta  de massas com a derrubada de 3 presidentes. 

È neste momento que a burguesia brasileira, ou pelo menos seus setores de vanguarda, articulam 
uma grande manobra estratégica: a aliança com o PT, que seria o seu principal instrumento na fase final de 
transição para o regime econômico liberal. O PT cumpriria então a segunda parte de sua missão histórica: 
2) garantir a transição, da maneira mais tranqüila possível, para o regime econômico liberal, desarticulando 

[ i ] - É importante não esquecer que dentro do PT existiam tendências lideradas por ex-combatentes da guerrilha, e que muitos 
deles estariam dispostos, segundo os temores da burguesia, a retomar as armas. Além disso, os militares de extrema direita, 
vinculados a linha dura e a chamada “comunidade de informações”, tentavam articular um novo golpe.

[ ii ] - Lembremos que Collor renunciou sob pressão política, e Itamar Franco, o vice-presidente é que encerrou o seu mandato.

[ iii ] - É importante lembrar que esta estabilização só se tornou possível devido ao confisco da poupança realizada no Governo Collor,  
que sacrificou em grande parte a “classe trabalhadora”.

[ iv ] - Podemos dizer que proletariado rural e o campesinato, organizados nos movimentos de luta pela terra, e o proletariado do 
comercio e serviços, especialmente o funcionalismo publico, vinha lançando continuas campanhas de luta contra FHC até 
2001. O proletariado industrial, nesta conjuntura, tinha perdido parte de sua força de mobilização adquirida nos anos 80, por 
causa da desindustrialização e do desemprego industrial imposto pelo novo modelo econômico.



a oposição do movimento popular e sindical, e mais ainda, garantindo o apoio de amplos setores destes 
movimentos às reformas políticas e econômicas necessárias a consolidação do novo regime econômico. 
O PT abriu mão de suas já reduzidas bandeiras de reforma econômica nacional-desenvolvimentista em 
troca do Governo Federal e seus cargos. E mais, em troca deste Governo, passou a defender como política 
econômica à política de seus adversários de 10 anos atrás (PSDB, PFL e PMDB).

As reformas econômicas necessárias à consolidação do regime liberal poderiam ser feitas por 
outros Governos (do PSDB, PFL e PMDB). Mas nenhum faria tais reformas como o PT está fazendo: sem 
uma oposição generalizada e forte que abrangesse simultaneamente todo o território nacional. Somente 
o PT poderia imobilizar os meios de luta e resistência da classe trabalhadora paralizando ou pelo menos 
retardando suas lutas e organização durante tempo suficiente para que as reformas fossem realizadas sem 
um “brasilazo”[ i ]. 

As reformas previdenciária, tributária, sindical, trabalhista e universitária, se apresentam assim 
como último estágio da transição de um regime econômico a outro. O Governo Lula tem como missão 
realizá-las e consolidar as bases do novo regime. Neste sentido, as tarefas do proletariado brasileiro têm 
um duplo significado, de curto e longo prazo; defender seus direitos e interesses imediatos, e defender um 
projeto histórico de sociedade menos exploradora e desigual.

o sistema munDiaL: reestruturação econômica e DepenDência.

A emergência de um novo regime econômico no Brasil acompanha a dinâmica das relações de 
produção e conflito existentes no sistema mundial. O Brasil, como país de capitalismo subordinado e depen-
dente, está na verdade se ajustando as imposições da economia capitalista mundial e das novas regras da 
divisão territorial do trabalho. Devemos ter em mente então que a tendência ao liberalismo econômico é uma 
tendência mundial, que se aplica de forma diferenciada nos paises de acordo com sua posição (superior ou 
inferior) na estrutura de poder mundial. 

Primeiramente, devemos dizer que, combinada com a liberalização econômica, estamos obser-
vando uma tendência de retorno ao modelo primário-exportador na economia brasileira, e também nas 
economias latino-americanas. Isto significa que as economias estão se organizando em torno da produção 
e exportação de produtos agrícolas, o que implica uma redução do impulso de industrialização. 

 Isto se deu em razão da reestruturação produtiva verificada em escala planetária, decorrente da 
revolução tecnológica, que levou a uma redefinição da geografia econômica mundial.  A mudança dos re-
gimes econômicos não somente são um produto da dependência externa, mas são fatores ativos que irão 
aprofundar e radicalizar tanto a forma quanto os efeitos desta dependência (no sentido econômico, político 
e tecnológico).

Para isso, basta observar que entre 2002 e 2004, o crescimento econômico da América Latina foi 
pior que os do Norte da África e Oriente Médio, estando muito distantes dos índices de crescimento da Ásia 
Oriental e Pacífico.

Estas diferenças se explicam exatamente em razão da diferenciação imposta pela divisão inter-
nacional do trabalho: os investimentos realizados nos chamados “Tigres Asiáticos” estão se concentrando 
na produção industrial e tecnológica, que agrega maior valor que a produção agrícola, Esta diferença se 
reflete no nível de crescimento econômico. A América Latina teve as seguintes taxas de crescimento do PIB:  
(2002=  -0, 6%); (2003 = 1.6%); (2004 = 4.7%). A previsão é que em 2005 e 2006 as taxas de crescimento 
fiquem em 3.7%. 

A taxa de crescimento mundial em 2002 foi baixa, 1.7%, e em 2004 foi de 4.0%. Mas a questão é 
que a taxa de crescimento do PIB dos países da Ásia Oriental e Pacifico foi em 2002 de 6.7%, em 2003 de 
7.9%, em 2004 de 7.8%, e a previsão para 2005 é de que os países da região crescerão 7.1%, e em 2006 
6.6%. Ou seja, taxas acima da média mundial e bem acima das médias latino-americanas[ ii ].

A divisão internacional do trabalho entre países primário-exportadores (eixo América Latina), países 

[ i ] - Estamos aqui fazendo uma ana4logia com o Argentinazo, a revolta popular da Argentina de dezembro de 2001.

[ ii ] - Ver Global Economic Prospects, Banco Mundial 2005.



de capitalismo periférico mas industrializados (Ásia e Leste Europeu) é que marcará a existência do regime 
econômico liberal nesta conjuntura histórica. A liberalização econômica foi uma imposição do sistema eco-
nômico mundial, que simultaneamente liberalizou e redistribuiu tarefas no sistema mundial. A inserção do 
Brasil nesta nova divisão do trabalho impõe uma série de restrições de longo prazo, e fazem das promessas 
de reforma econômica e de supostas políticas de distribuição de renda, uma falácia ou uma quimera.   

Por isso estamos considerando como hipótese em nossas análises (hipótese esta que será apro-
fundada em nossos debates teóricos no futuro), que as mudanças no Brasil estão se acumulando no sentido 
da consolidação de um regime econômico liberal e um modelo agro-industrial exportador.  Isto significa que 
o Brasil terá sua dependência tecnológica e econômica aprofundada (a tecnologia de ponta será cada vez 
mais produzida fora do pais, e comprada a preços exorbitantes),  que terá uma produção que agrega menor 
valor, que gera mais desemprego (porque a agricultura capitalista é baseada em tecnologia e não no uso 
intensivo de mão de obra). Desta maneira, a reestruturação produtiva mundial, e os ajustes feitos pelas 
reformas econômicas, irão não somente agravar a crise econômico-social crônica, mas também radicalizar 
a dependência externa e a subordinação às flutuações econômicas do sistema mundial, o que restringe as 
margens de manobra do regime político em relação à economia.

a aLiança contra-revoLucionária: imperiaLismo e Burocracia Do movimento sinDicaL e popuLar.

É importante observar que apesar da tendência mundial a liberalização econômica, a mudança 
de um regime econômico a outro não é um processo simples. Isto porque ele exige a negociação e luta 
política entre as diferentes frações de classe da sociedade. Por isso, para realizá-lo, foi necessário muito 
esforço e habilidade política da parte da burguesia e do imperialismo, porque o menor erro, poderia implicar 
em convulsões sociais. Neste sentido, para compreender como a transição de regimes econômicos está 
se processando, é preciso observar também a dinâmica das lutas entre frações de classe, dos partidos e 
sindicatos.         

È importante observar a função política que a burocracia sindical, engendrada dentro dos movi-
mentos e partidos reformistas, vem cumprindo desde os anos 1970. Um padrão de alianças se estabeleceu, 
que conduziu a aproximação sistemática do imperialismo e das burguesias nacionais com estas burocra-
cias. Podemos dizer que a comparação entre as situações políticas nacionais é um procedimento teórico 
necessário à confirmação das nossas teses.

Primeiramente, devemos lembrar, que as mudanças nos regimes econômicos capitalistas, que se 
tornaram uma tendência mundial, tiveram seu início na Europa, especialmente na Inglaterra, com o governo 
de Margareth Tatcher (1978), e depois se irradiaram para a periferia do capitalismo. O regime econômico 
intervencionista foi atacado pela burguesia, e apesar da resistência da classe trabalhadora, se impôs. 

Mas o mais importante é observar o papel que partidos reformistas, socialistas e comunistas, jo-
gariam na transição do “estado de bem estar social” para o regime econômico liberal, especialmente nos 
anos 1980. Os casos mais explícitos deste padrão de transição, em que os partidos reformistas de base 
operário-popular, conduziram as reformas necessárias à transição para o liberalismo econômico, se deram 
na Espanha (com os Governos do PSOE, Partido Socialista Operário Espanhol, 1982-1990) e na França 
(com o PS, Partido Socialista, 1981-1989). 

Na França, o Governo François Miterrand e do PS, especialmente a partir de 1984, conduziu um 
conjunto de reformas (privatização, liberalização comercial, política de juros, redução dos direitos trabalhis-
tas) que visavam exatamente ajustar as relações econômicas às pressões do sistema mundial. Os Partidos 
Socialistas, então, foram os artífice e condutores das reformas liberais, contrariando os seus próprios pro-
gramas construídos no pós-II Guerra Mundial. Se o reformismo já havia abdicado da revolução em favor das 
“reformas” que favoreceriam a melhoria das condições de vida do proletariado, agora, estavam abdicando 
inclusive destas reformas, indo de capitulação em capitulação até chegar abertamente a contra-revolução. 
A identificação do reformismo com o capitalismo, nos casos do PS e PSOE foi total, e muito funcional para 
o grande capital e o imperialismo[ i ]. 

[ i ] - Segundo Patrick Camiller, o segundo governo do PSOE (1986-1990): “O clima da segunda administração Gonzalez foi marca-
damente diferente da primeira. A economia espanhola experimentou rápida aceleração em 1987, chegando a uma taxa anual 



Podemos dizer então que a função política do reformismo, de desviar os movimentos populares 
da via revolucionária, se somou a uma função econômica: ajustar a economia dos países ao novo regime 
liberal de acumulação de capital, desmontando o “estado de bem estar social”, construído na Europa desde 
os anos 1930. Estas experiências da Europa Ocidental desfizeram as “ilusões” com o Euro-Comunismo e 
com o “Socialismo Pacífico” e etc. Isto significou que uma vez no Governo Central, os Partidos Socialistas 
reformistas conduziram uma política de ajuste baseada no monetarismo, no aumento da competitividade 
das empresas, e na flexibilização dos direitos trabalhistas[ i ].  

Se a classe trabalhadora e as organizações políticas operárias aprenderam pouco com estas ex-
periências, não se pode dizer o mesmo do imperialismo. Na América Latina, de 2000 em diante, veríamos 
um padrão parecido ser estabelecido. Governos de “direita”, tipicamente burgueses, seriam substituídos 
por Governos de Partidos reformistas, compostos por uma burocracia do movimento sindical e popular em 
aliança com a grande burguesia e o imperialismo. E isto com o consentimento de setores da burguesia e 
com apoio explicito dos EUA.  

Na Argentina, o movimento de massas que levou a derrubada do Governo De La Rua em 2001, 
direita do Partido Justicialista, e a eleição de Nestor Kichner (esquerda do Partido Justicialista), exemplifica 
bem esta política. No Perú, Equador e Brasil, os movimentos de massa apoiram projetos de partidos re-
formistas, e todos eles aplicaram uma política contrária aquela que haviam sustentado em seus discursos. 
Assim se sucedeu com Lucio Gutiérrez no Equador, Lula no Brasil e Alejandro Toledo no Perú. Esta guinada 
“neo-liberal dos Governos conduzidos por Partidos reformistas na América Latina, se apresenta como um 
fenomeno histórico de suma importância. Ele comporvam o papel político-econômico do reformismo, sua 
missão histórica em escala internacional. 

Todos estes partidos reformistas latino-americanos assumiram o Governo em momentos de crave 
crise econômico-social, e de acirramento da luta de classes. A concessão dos Governos Centrais pela bur-
guesia fez parte de uma política de cooptação dos partidos reformistas, mas era também uma estrategia de 
contenção dos movimentos populares, de sua neutralização. Esta foi a função polítca do reformismo latino-
americano do início do século XXI. 

Mas a função econômica, de garantir a transição do intervencionismo para o lberalismo econômico, 
também foi fundamental. Isto por dois motivos: 1º) ao conceder o Governo Central aos “Partidos reformistas-
de esquerda”, que fariam as reformas econômicas, a burguesia desarticulou a oposição mais imediata que 
poderia provocar uma ampla radicalização (que colocaria inclusive estes partidos reformistas numa situação 
em que se veriam possivelmente obrigados a tomar ações de oposição para não perderem suas bases); 
logo, a burguesia conseguiu tirar um amplo numero de sindicatos e movimentos do campo de opositores e 
coloca-los no campo dos colaboradores das suas reformas; 2º) ao dar aos Partidos reformistas a tarefa de 
concluir a transição econômica, a burguesia criou uma situação em que o agravamento da crise social (de-
semprego, perda de direitos e etc) será identificada com os “partidos refromistas de esquerda”, e no médio 
prazo os partidos burgueses poderão reassumir tranquilamnente os governos centrais, como “opositores” 
desta politica econômica. Assim, a transição econômica será garantida, e os partidos burgueses de direita 
poderão voltar ao centro da cena política mais fortes do que antes, e com mais “consenso” eleitoral que 
oposição. Isto faz parte da manobra estratégica burguesa[ ii ]. 

O Imperialismo pôde ver também que não somente o reformismo serviria como uma “oposição” 
consentida dentro do regime democrático burguês, mas que em certas conjunturas históricas ele poderia 
ser usado como pivô da transição econômica para o liberalismo e para o ajuste as imposições do sistema 
mundial (flexibilização das relações de trabalho, liberalização comercial, adesão aos blocos regionais como 
a ALCA, colaboração militar, com a concessão de bases). A barganha é esta: a burguesia e a direita abriam 

de crescimento de mais de 5%. Durante três anos de ouro a Espanha experimentou o maior boom da Europa Ocidental.” Ver 
Um Mapa da Esquerda na Europa Ocidental.”, Perry Anderson e Patrick Camiller (org). 1994.

[ i ] - Na França, depois de dois governos do PS, a taxa oficial de desemprego era de 10, 5%. Um Mapa da Esquerda na Europa 
Ocidental.”, Perry Anderson e Patrick Camiller (org). 1994.

[ ii ] - Falando sobre o Partido Socialista Fancês , Ross e Jenson afirmam: “Em março de 1993 chegou a hora de pagar a conta. (...0 
Juntos os partidos de esquerda receberam menos de 1/3 dos votos; os socialistas (quase 40% em 1981) caíram abaixo dos 
20%.” Ver “Um Mapa da Esquerda na Europa Ocidental.”, Perry Anderson e Patrick Camiller (org). 1994.



mão do Governo Central, o reformismo abria mão de seu “programa” econômico moderado de reformas 
intervencionistas. Uns e outros sairiam satisfeitos, mas a classe trabalhadora sairia derrotada. 

Este padrão seria transformado numa estratégia, aplicada na América Latina de forma mais refina-
da: a aliança contra-revolucionária entre burguesias nacionais, burocracia do movimento sindical-popular e 
imperialismo, como método de garantir a transição burguesa e o ajuste aos padrões de acumulação vigen-
tes no sistema mundial. As reformas realizadas hoje no Brasil, por Lula e o PT, se inserem nesta composição 
de aliança de classes, e neste cenário histórico.

2- As reformAs: universitáriA, trABAlhistA e sindiCAl.

A tática correta deriva de uma correta análise teórica da realidade. A unidade teoria-prática ex-
pressa no plano político o princípio filosófico da dialética ação-idéia-ação, o que significa que para ter uma 
ação eficaz, é preciso ter idéias que sistematizem as experiências e ações anteriores e apontem para novas 
ações e experiências. 

A análise político-econômica da experiência do reformismo, no Brasil e no Mundo, é parte neces-
sária da luta contra as reformas do Governo Lula, pois sem esta análise poderíamos simplesmente ser 
reconduzidos ao reformismo, por não saber identificar os problemas principais da nossa sociedade e não 
conhecer as lições da história, assim como as leis gerais da luta política dentro do sistema capitalista. É 
preciso também compreender os impactos específicos, políticos e econômicos, que serão gerados pelas 
reformas do Governo Lula. Somente compreendendo o conteúdo destas reformas poderemos lutar com 
eficácia contra elas. Devemos levar em consideração que as reformas são mecanismos político-econômicos 
que em seu conjunto mudarão a vida da sociedade brasileira em geral.

Foram cinco as principais reformas que já começaram a ser implementadas ou serão pelo Gover-
no Lula/PT: 1) reforma da previdência, 2) reforma tributária, 3) reforma universitária, 4) reforma sindical e 
5) reforma trabalhista. As reformas, vistas em seu conjunto, tem um profundo impacto sobre a economia, 
todas elas afetando diretamente as contas das Empresas e do Estado, transferindo os custos e os riscos da 
produção (das crises e instabilidade do sistema mundial), para a classe trabalhadora brasileira. 

As reformas são um processo, que está se dando por etapas. Mesmo as reformas previdenciária e 
tributária não foram encerradas por completo. Digamos que a estrutura principal destas reformas já foi apro-
vada, faltando ainda alguns pontos. Iremos nos ater aqui a discussão das reformas sindical, universitária e 
trabalhista, que estão na pauta de lutas para os anos de 2005-2006. 

As reforma sindical e trabalhista devem ser vistas como uma totalidade, pois o discurso de “demo-
cracia e fortalecimento dos sindicatos” do Governo Lula, apenas esconde a burocratização dos sindicatos 
e o aprofundamento de sua tutela pelo Estado, estando diretamente relacionada ao ataque da burguesia 
contra os direitos trabalhistas. 

Analisando o Ante-Projeto de Lei das Relações Sindicais de 2004, acordado entre Centrais 
(CUT,Força Sindical e etc), Governo e Empresariado no Fórum Nacional do Trabalho, podemos ter uma 
idéia precisa do seu conteúdo e significado. A principal característica da reforma sindical é deslocar o poder 
que hoje os sindicatos detém sobre a negociação coletiva, greve e representação dos trabalhadores, para 
as centrais (artigos 97 e 101).  Isto dispensaria a consulta às assembléias de base dos trabalhadores. Alem 
disso, se prevê também que as orientações determinadas pelas Centrais não poderiam ser recusadas 
pelos sindicatos, e caso haja descumprimento de ordens, os dirigentes sindicais podem ser enquadrados 
no código civil. Ou seja, a centralização do poder nas mãos das centrais sindicais, e o atrelamento das 
centrais a estrutura de sindicalismo de estado, é uma forma de ampliar o controle do Estado sobre a classe 
trabalhadora.  

Outro elemento importante são os critérios propostos pelo texto do ante-projeto para o reconheci-
mento legal da representatividade das centrais sindicais e dos sindicatos, que significa na prática a restrição 
da liberdade sindical, devido a dimensão gigantesca das exigências[ i ]. Os sindicatos terão de ter 20% da 

[ i ] - Anteprojeto das Relações Sindicais: “A Central Sindical deverá contar com sindicatos reconhecidos em pelo menos 18 Estados 
da Federação, contemplando as cinco regiões do País; b) Dentre os 18 (dezoito) Estados da federação com representantes da 



base de uma categoria profissional para poderem ser reconhecidos pelo Ministério do Trabalho. 
Devemos considerar que: “A taxa de sindicalização de trabalhadores em geral pouco variou, entre 

1992 e 2001 (...).No entanto,esta variação não foi uniforme: enquanto, em 1992,a taxa de sindicalização de 
trabalhadores urbanos,em relação à população economicamente ativa urbana e às pessoas ocupadas na 
área urbana,estava em torno de 16%,em 2001,ela era de 15%, em relação à população economicamente 
ativa,e de 17%,às pessoas ocupadas.” (IBGE, Sindicatos- Indicadores Sociais 2001). Pelos dados vemos 
que os sindicatos urbanos, que concentram na sua base parte expressiva da população economicamente 
ativa e ocupada[ i ], são aqueles que apresentam a menor taxa de sindicalização, taxa inclusive aquém das 
exigências para a formação e reconhecimento dos sindicatos[ ii ]. 

A reforma sindical dessa forma visa à produção de uma dupla centralização: 1) a centralização do 
poder nas mãos dos dirigentes das centrais, 2) centralização da sindicalização nos sindicatos atrelados as 
centrais estatais. A liberdade sindical formal será restringida pela pressão real do empresariado. E mais, 
esta “liberdade sindical” criada pela reforma Lula favorecerá sempre a formação de “sindicatos amarelos ou 
pelegos”, quando sindicatos classistas e combativos existirem, permitindo ao empresariado ter na manga 
uma carta para produzir a divisão do movimento sindical. Os artigos 134 e 136 dão ao Ministério do Trabalho 
o poder de definir os critérios de organização a serem seguidos pelo sindicato, além de concentrar nele o 
poder de resolver os dissídios coletivos. O imposto sindical será substituído pela “contribuição da nego-
ciação coletiva”, que penalizará ainda mais o trabalhador. O poder normativo da justiça do trabalho será 
preservado e o direito de greve manterá suas restrições (artigos 190 e 200, 202 e 111 do ante-projeto). 

Desta maneira, a estrutura de tutela do Estado sobre o movimento sindical vai ganhar um novo 
ator: a Central Sindical, que junto com o Ministério do Trabalho exercerá um poder discricionário sobre a 
classe trabalhadora. A Central Sindical será um mecanismo de cooptação, que irá gerar uma monstruosa 
“burocracia sindical”, motor fundamental da colaboração de classes e peça decisiva da dominação burgue-
sa. É a definitiva institucionalização do reformismo como correia de transmissão da dominação capitalista, 
e peça chave da cadeia do imperialismo mundial. 

A reforma trabalhista vista na sua inter-relação com a reforma sindical, ganha contornos bem cla-
ros. Não é por acaso, que apesar do Governo Federal afirmar que votará a reforma sindical antes da 
reforma trabalhista (esta entrando na pauta somente em 2006 ou num possível inicio de segundo mandato 
de Lula, em 2007), a burguesia industrial brasileira em especial está pressionando para que elas tramitem 
simultaneamente no Congresso[ iii ].  Pelo projeto de lei em referência (PL 5.483/2001), se institui o “prevale-
cimento no negociado sobre o legislado”. Neste sentido, a legislação passa a ser subordinada a correlação 
de forças entre patrões e empregados em cada categoria profissional, podendo ser objeto de “negociação” 

Central Sindical, em pelo menos 09 (nove) a soma dos trabalhadores empregados sindicalizados nos sindicatos pertencentes 
à Central Sindical deve ser igual ou superior a 15% da soma dos trabalhadores empregados em cada um destes Estados; 
c) A soma dos trabalhadores empregados sindicalizados nos Sindicatos pertencentes à Central Sindical deve ser igual ou 
superior a 22% da soma dos trabalhadores empregados nas bases de representação de seus sindicatos; d) Em pelo menos 
7 (sete) setores econômicos, previstos na legislação, a soma dos trabalhadores empregados sindicalizados nos sindicatos 
pertencentes à Central Sindical deve ser igual ou superior a 15% da soma dos trabalhadores empregados em cada um desses 
setores em âmbito nacional”.”

[ i ] - No ano de 2000 a população total do Brasil era de 169. 872. 856 de habitantes. A PEA (População Economicamente Ativa) 
correspondia a 77.467. 473. (sendo a urbana: 64. 391 285. e a rural:  13. 076. 188). A População Ocupada, ou seja, desempe-
nhando algum tipo de atividade, função,cargo,ofício (não necessariamente remunerada), em 2000 era de 65.629. 892. (sendo 
a urbana: 53. 476. 913 e a rural: 12.152. 979). Já a População Empregada em empresas e outras unidades legais era de 26. 
360. 708 (assalariados) e Proprietários: 6. 146.146. É claro que este dados devemser relativizados por conta dos critérios 
empregados pelo IBGE para a classificação das atividades, que pressiona para baixo a população ativa e ocupada rural, mas 
eles expressam em certa medida a relação diferencial entre a capacidade real de sindicalização e o perfil desta.

[ ii ] - Estas taxas não são produto da ultima década, mas sim um problema estrutural do sindicalismo brasileiro. Em 1970, o Brasil 
ostentava uma taxa de 13% de sindicalização dos trabalhadores urbanos, contra 70% da Suécia, 55% da Bélgica, e 50% da 
Dinamarca, os paises com maior taxa de sindicalização. No entanto, apesar do baixo volume de sindicalização, o Brasil é um 
país com um grande grau de enfrentamento entre capital e trabalho. Entre 1978 e 1984, a média anual de horas de trabalho 
perdidas por motivo de greve  foi de 15.463, deixando o Brasil atrás apenas de EUA e Índia, em todo o mundo (ver O Sindica-
lismo de Estado no Brasil, de Armando Boito Jr).

[ iii ] - “O setor produtivo vai fortalecer o lobby dentro do Congresso para articular a tramitação simultânea das reformas sindical e tra-
balhista em 2006. Intenção frustrada do patronato com a prioridade da reforma sindical no Fórum Nacional do Trabalho (FNT), 
o encontro das duas reformas no legislativo é prioridade para a  Confederação Nacional da Indústria (CNI).”Setor Produtivo 
cobra reformas, Jornal do Brasil, 06/02/2005, p.A5



entre as partes: a) a divisão e a redução do período de férias; b) a forma de pagamento do 13º salário; C) e 
o prazo para registro da admissão na CTPS, que hoje é de 48 horas, dentre outras coisas etc. Além disso, 
dois mecanismos importantes serão introduzidos: 1) Suspensão do contrato de trabalho: Em vez de demitir, 
a empresa suspende o contrato de trabalho por 2 a 5 meses, oferecendo curso de qualificação ao traba-
lhador (um eufemismo que esconde a aplicação do just in time as relações de trabalho). Durante o curso, 
o trabalhador recebe uma bolsa do FAT; 2) Lei da aprendizagem: estimula as empresas a contratar como 
“aprendizes” jovens de 14 a 18 anos. Estima-se que até 2 milhões de jovens poderão ser contratados, numa 
descarada institucionalização do trabalho infantil. 

Com os sindicatos atrelados de maneira praticamente completa ao Estado, criar o “prevalecimento 
do negociado sobre o legislado”, significa entregar a classe trabalhadora de mãos e pés amarrados à bur-
guesia, como se entrega um condenado ao carrasco. Para ver que isto não é exagero basta considerar que 
mesmo com a existência da CLT: “A maioria dos brasileiros não usufruem dos direitos sociais previstos em 
lei: não tem direito a 13º salário (54%); férias remuneradas (55%) ou plano de saúde (81%). Ganham pouco 
(56% faturam no máximo dois salários mínimos, 360 por mês, trabalham muito – quando conseguem vaga, 
já que 11% estão desempregados e 16% fazem bicos”. (Folha de São Paulo, Especial, 24/03/2002). 

A reforma universitária está sendo imposta por um conjunto de leis que  (com exceção da Lei 
8958/94) vem sendo implementadas a partir de 2003; Medida Provisória 2003; PEC28/2003; PEC27/2003; 
PEC217/2003; Anteprojeto da Lei Orgânica da Educação Superior - MEC/2004). A reforma universitária 
irá consolidar a tendência histórica verificada da educação na sociedade brasileira de elitização do ensino 
superior. A expansão que se tem realizado desde os anos 1990, favorece os empresários da educação, não 
garantindo ao povo, a universalização do acesso a educação. Isto é claro, acontece com o Governo Lula/PT 
afirmando que está abrindo caminho para a “democratização do acesso a universidade”. 

Em 1998, das 776.031 vagas oferecidas no ensino superior no Brasil, 570.306 eram nas universi-
dades particulares, mais de 70% do total de vagas oferecidas. As universidades privadas em 2002 já repre-
sentavam 88% do total das universidades. Mas apesar disso, a inadimplência dos alunos matriculados na 
rede privada chegava a 35% dos estudantes. Isto faz com que o Brasil tenha uma taxa de jovens de 18 a 24 
anos no ensino superior de apenas 12 %, pior do que da Argentina (39%), Chile (25%) e Bolívia (23%)[ i ]. 

A política do Governo para a reforma universitária prevê dois conjuntos de ações, uma de curtíssi-
mo prazo e outra de longo prazo. A de curto prazo é um golpe de marketing, a “estatização” das vagas nas 
universidades particulares com o PROUNI (programa universidade para todos). O programa significa uma 
renuncia fiscal de 3 bilhões anuais, recursos que poderiam ser investidos nas universidades publicas. As 
medidas de longo prazo são dadas pelas Parcerias Público-Privadas (PPP) que prevêem o financiamento 
empresarial das universidades e a renuncia da responsabilidade do Estado para com o financiamento do 
ensino publico; A “Lei da Inovação tecnológica”, que  incentiva as universidades a fazer pesquisas direcio-
nadas para o setor privado e permite que o pesquisador tenha direito nos ganhos das patentes, formando 
então a figura do “pesquisador empresário”[ ii ].

Quer dizer, o que há de permanente na reforma universitária é a tendência a subordinar as universi-
dades ao mercado e ao empresariado, tanto do ponto de vista da sua função (a universidade produzirá ser-
viços para empresas) quanto do ponto de vista da sua lógica interna (a universidade será uma empresa que 
vende o serviço “educação”). Todas estas reformas estão integradas numa lógica perversa, a da transição 
do regime econômico intervencionista para um regime econômico liberal, e no caso brasileiro poderíamos 
dizer liberal e agroindustrial-exportador[ iii ].  

[ i ] - “MEC: 88% das Universidades são Particulares”, O Globo, 18/10/2003. p.10

[ ii ] - Ver Jornal da Seção Sindical dos Docentes da UFRJ/ANDES-SN, ano IX nº 169, 17 de janeiro de 2005.

[ iii ] - É preciso considerar que existe uma tendência mundial a se articular o setor científico-tecnológico com o empresarial (produti-
vo-financeiro-comercial). As empresas de maneira geral estão investindo mais em tecnologia e demandando mais pesquisas 
aplicadas na área de engenharia, informática, eletrônica e etc.  No Brasil, o investimento em informáticas pelas médias e 
grandes empresas cresceu. Enquanto nos anos 1980 o investimento era de 1,3%, em 2001 alcançou 4,3% do total de investi-
mento empresarial, ou seja R$ 47, 4 bilhões.  Nos EUA o percentual de investimento das empresas nesta tecnologia alcança 
8%das suas receitas, a maior taxa do mundo. “Investimentos em Informática triplicam”. Folha de Sãp Paulo, 30/03/2002, p. B1.  
Segundo René A. Dreiffus, dos 5 milhões de cientistas que trabalhavam em pesquisa no mundo em 1990, somente 160.000 o 
faziam na América Latina. Ver A Época das Perplexidades.



Esta nova etapa do capitalismo (iniciada com a revolução microeletrônica nos anos 1970) está 
redefinindo a hierarquia de poder e funções entre os continentes e países, a reformas que estão aconte-
cendo no Brasil visam ajustar a economia e a política as exigências do sistema mundial e do imperialismo. 
Podemos dizer que EUA, União Européia, Rússia e China, Japão e os Tigres Asiáticos (o eixo do Atlântico 
Norte), constituem hoje o arco do Capitalismo Avançado, com economias baseadas na industria de ponta e 
na tecnologia; América Latina, África, Leste Europeu, e Oriente Médio e Ásia Central, estão sendo submeti-
das por esta uma nova ordem da economia mundial, em que a América Latina volta a se transformar numa 
economia primário-exportadora (complementando a demanda dos países de capitalismo avançado), e os 
países do Oriente Médio são submetidos ao neo-colonialismo e convertidos em economias exportadoras 
de petróleo.  

            Os efeitos sociais catastróficos desta nova etapa do capitalismo mundial, que acompanham 
o regime liberal e agroindustrial-exportador impostos à economia e a sociedade brasileira, são nítidos. Não 
somente no Brasil, mas em toda a América Latina, e também no mundo fica patente a tendência ao aumento 
da miséria e da injustiça. Nos anos de 1981 a 1990, o Produto Interno Bruto (PIB) da América Latina dimi-
nuiu 0,6% por ano. Entre 1990 e 1996 o PIB da região cresceu 2,5%, enquanto que o PIB dos paises da Ásia 
cresceu 6,5% em média. Entre 1998 e 2003, o PIB latino-americano voltou a ter um desempenho negativo 
em relação a outras regiões, com -0,1%. Isto implicou também o aumento da miséria sendo que atualmente 
44% da população da América Latina é formada por miseráveis, o que equivale a 214 milhões de pessoas, 
14 milhões de pessoas passando a viver nesta situação nos últimos dez anos. (ver http://www.pstu.org.br/ e 
http://www.mre.gov.br/cdbrasil/itamaraty/web/port/relext/mre/orgfin/fmi/).

No Brasil, o crescimento econômico (a grande “solução” do Governo Lula para os problemas so-
ciais), historicamente está associado não com a melhoria das condições econômicas da classe trabalha-
dora: “De fato, entre 1940 e 1989, para uma expansão média anual do Produto Interno Bruto de 7,5%, a 
ocupação total aumentou 2,0%, sendo de 5,4% a elevação do emprego assalariado com carteira assinada. 
Com isso, a produtividade total do trabalho (produto/ocupação total) cresceu a uma taxa média anual de 
5,3%, enquanto a produtividade do trabalho assalariado formal (produto/emprego formal – produtividade 
parcial do trabalho) aumentou 2,0% ao ano. Nos anos 90, o Produto Interno Bruto apresentou um desempe-
nho menor, cerca de 2/3 inferior à variação média anual do período 1940/89. Com variação média anual do 
PIB de 2,2%, a ocupação total cresceu 1,5%, enquanto o emprego formal foi reduzido, em média, 1,2% ao 
ano.”[ i ] Ou seja, o crescimento econômico na periferia do capitalismo mundial implica exatamente a preca-
rização do trabalho e consequentemente o aumento da miséria, como o caso brasileiro e latino-americano 
confirmam, guardando é claro suas diferenças de caso a caso. Nos dois anos de Governo Lula (2003-2004), 
a mesma tendência se verifica: o emprego cresceu pouco, e quando cresceu, cresceu na informalidade e 
na precariedade[ ii ].

            As reformas do Governo Lula representam assim uma pressão negativa sobre as condições 
materiais de existência da classe trabalhadora. No entanto, esta é uma tendência de médio e longo prazo. 
No curto prazo, as políticas das reformas podem obter simpatia de parte da população, exatamente porque 
as condições econômico-sociais herdadas da ditadura militar e dos primeiros governos liberais eram tão 
ruins, que mesmo medidas paliativas de curtíssimo prazo tem um efeito econômico real: uma redução do 
desemprego (mesmo que os novos empregos sejam instáveis, sem direitos e mal remunerados), para uma 
massa de população desempregada, é uma alternativa real. O Governo Lula/PT está explorando esta con-
tradição a seu favor. O dever dos revolucionários é exatamente contrapor estas políticas pela luta teórico-
ideologica e pela luta reivindicativa de massas.

a tese Bakuninista contra o reformismo e o LiBeraLismo.

[ i ] - Ver “Produtividade e Emprego no Brasil dos nos 90”, Márcio Pochmann: www.eco.unicamp.br/artigos/artigo77.htm

[ ii ] - O desemprego nas regiões metropolitanas em 1998 era o seguinte; Recife (21.6%) Salvador (24.9%) e São Paulo (18,2%). 
Em janeiro de 2004, segundo ano do Governo Lula, Recife (23%), Salvador (26%) e São Paulo (19.1%). Em outubro de 2004 
Recife (22%), Salvador (25%) e São Paulo (17.6%). Ou seja o desemprego aumentou no Governo Lula, e só sofreu uma 
pequena redução nos ultimos meses de 2004, e mesmo assim de maneira localizada. Convênio DIEESE/SEADE, MTE/FAT e 
convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e Desemprego. - Elaboração: DIEESE



Num certo sentido, o que testemunhamos agora, a fase final da degeneração do PT (sua conversão 
de partido reformista em partido contra-revolucionário), é um processo político complexo, e que se verifica 
também nas diversas partes da América Latina e do mundo. Longe de ser uma mera “traição”, a degenera-
ção do PT expressa a degeneração de uma parte da própria classe trabalhadora, que foi levada ao campo 
da contra-revolução devido a sua política de colaboracionismo de classes, que a via reformista induz. 

Neste sentido, é importante que a classe trabalhadora consiga compreender o porque da estratégia 
revolucionária apontar para a necessidade de separação do proletariado da política burguesa, de boicotar 
a democracia burguesa e suas eleições, de afirmar que a única política do proletariado é a política da sua 
própria organização. Esta estratégia revolucionária é um dos elementos característicos do bakuninismo. A 
intransigência na defesa dos direitos da classe trabalhadora. Bakunin afirma:
 

‘Mas, porque o povo não há de enviar as assembléias legislativas e ao governo seus homens do 
povo? Primeiramente, porque os homens do povo, devendo viver de seu trabalho braçal, não tem 
tempo de consagrarem-se exclusivamente a política; não podendo fazê-lo, estando a maioria das 
vezes ignorantes das questões econômicas e políticas que se tratam nestas altas regiões, serão 

quase sempre as vitimas dos advogados e dos políticos burgueses. E logo, porque bastará quase 
sempre a esses homens do povo entrar no governo para converter-se em burgueses por sua vez, 

em certas ocasiões mais detestáveis e mais desdenhosos do povo de que saíram que os próprios 
burgueses de nascimento. Vejam, pois, que a igualdade política, ainda nos Estados mais democrá-

ticos, é uma mentira. O mesmo passa com a igualdade jurídica, com a igualdade perante a lei, A 
lei é feita pelos burgueses e para os burgueses, e é exercida pelos burgueses contra o povo. O Es-
tado e a lei que ele expressa não existe mais que para eternizar a escravidão do povo em benefício 

dos burgueses.” (Três Conferencias aos Operários do Vale Saint-Imier).  
 

Esta constatação é um dos elementos fundamentais do bakuninismo. A interdependência do sis-
tema econômico capitalista com o sistema político e o regime democrático-burguês. A disputa política na 
democracia burguesa encontra seus limites e complementação na economia capitalista. Jamais uma mu-
dança processada por meio das regras da democracia burguesa poderiam transformar o sistema econô-
mico.  A análise histórica da experiência reformista mostra exatamente o seguinte, confirmando as teses 
bakuninistas: 1) a dialética da política com a economia inviabiliza o “reformismo” em geral, a transformação 
do capitalismo por meio das eleições do regime democrático-burguês. Ou seja, a democracia burguesa irá 
sempre reproduzir a exploração e dominação do proletariado; 2) a dinâmica de ação-reação das nações 
com o sistema mundial (especialmente a divisão internacional do trabalho), inviabiliza particularmente o 
reformismo nos paises periféricos. Isto no sentido que o “Estado de Bem estar Social”, existente na Europa 
entre 1945-1980, jamais foi conhecido nos paises de capitalismo periférico. E exatamente por isso, pois o 
compromisso social-democrata na Europa implicava um acordo com o imperialismo, que transferia para a 
América Latina, Ásia e África, a super- exploração, permitindo assim as concessões ao movimento sindical 
da Europa. Na periferia do capitalismo, o reformismo só pode ascender ao Governo Central com um com-
promisso mais explicito com o Imperialismo, e sem condições econômicas de fazer reforma efetivas como 
foram realizadas na Europa dos pós-II guerra.  Isto porque os regimes político e econômico de cada país 
concreto estão sempre em processo de ação e reação com a economia e mundial, tanto cada “parte” (cada 
país e economia nacional) age sobre o todo, o sistema mundial, como o todo, o sistema mundial, age sobre 
cada parte. A dialética da política com a economia, em cada país, se insere ainda dentro da dinâmica de 
ação-reação das nações com o sistema mundial, o que significa que a margem de manobra de “reformas” 
econômicas é extremamente reduzida, sendo impossível contrariar as imposições do imperialismo e da 
economia mundial. 

“Na verdade o sistema político estatista, vinculado dialeticamente ao sistema econômico capitalis-
ta, produz no campo da “democracia burguesa” as mesmas tendências verificadas na economia capitalista: 
monopolização dos recursos, centralização do poder nos grandes partidos, e dentro dos partidos nas dire-
ções (como nas grandes empresas o poder se concentra na mão dos acionistas e tecnocratas), incentivo a 
concorrência e etc, fortalecimento da acumulação de capital e pauperização dos trabalhadores (expressa 
no plano político na dependência clientelista para acesso a recursos públicos). As “eleições” na democracia 
burguesa, acorrentadas pelas forças econômicas do capitalismo e circunscritas pelo próprio caráter da orga-
nização do Estado, produz necessariamente “Governos” que servirão ao interesses da burguesia e do impe-



rialismo. O caso do PT e de Lula confirma a tese bakuninista de que a “tática da luta democrático-burguesa”, 
leva os partidos adeptos dela ao oportunismo e a contra-revolução, pois subordina o proletariado a política 
burguesa. A concorrência eleitoral burguesa cerca os partidos de uma serie de determinantes materiais e 
simbólicos que os transformam, e produzem lentamente o que poderíamos chamar de a “lei da petização” 
– processo necessário de domesticação, burocratização e emburguesamento progressivo dos partidos re-
formistas e organizações atrelados à democracia burguesa.” (Não Vote Lute, UNIPA, Comunicado nº 02). 

Podemos então concluir afirmando o seguinte: 1) as reformas estruturais feitas pelo Governo Lula 
representam na verdade o capítulo final da transição burguesa no Brasil, de um regime econômico interven-
cionista a um regime econômico liberal, coroando a transição pacifica de um regime político de ditadura bur-
guesa a um regime político de democracia burguesa; 2) esta mudança de regimes políticos e econômicos foi 
o resultado de um duplo movimento; das imposições do sistema mundial, nos anos 80, das lutas de classe 
dentro dos contextos nacionais; 3) nesta conjuntura histórica, este processo se deu em toda a América La-
tina, implicando um processo de adequação econômico-social as imposições das agências financeiras e do 
imperialismo; 4) o reformismo do PT é a expressão brasileira de um fenômeno latino-americano e mundial, 
o da aliança das burocracias dos movimentos sindical e popular com o imperialismo, transformando-se os 
partidos reformistas agora abertamente em partidos contra-revolucionários. 

A democracia burguesa, como afirmou Bakunin, foi à fórmula mais perfeita de dominação encontra-
da, já que destrói a unidade da classe trabalhadora “de dentro para fora”, com a cooptação, e não “de fora 
para dentro”, com a repressão. Por isso, é necessário que a classe trabalhadora aprenda com estas lições 
históricas, e tenha o cuidado de não se deixar novamente levar pela via reformista. E para isso é preciso 
determinar uma correta tática de luta.  Para alcançar esta tática, e determinar corretamente as tarefas de 
nossa luta política, é preciso ter em mente estes processos e esta análise teórica.

3– As tArefAs do proletAriAdo: A lutA ContrA As reformAs em meio à disputA Governismo/
oportunismo.

Podemos dizer que as condições objetivas e subjetivas para um ascenso da luta de classes, estão 
amadurecendo. Em julho de 2004 indicamos que as condições econômico-sociais (a retomada do cres-
cimento com deterioração das condições econômicas de vida dos trabalhadores), forneciam condições 
objetivas mínimas para o início deste processo. Afirmamos também que a crise do governismo e o desgaste 
parcial do Governo forneciam as condições subjetivas, e que restaria saber se existiriam organizações 
políticas com força e vontade de explorar tais condições objetivas e subjetivas. Como indicamos, o campo 
revolucionário no Brasil ainda é incipiente, e os partidos em condições de apresentarem como alternativas 
nacionais, eram ainda partidos reformistas[ i ].

O PSTU e o PSOL se colocaram como alternativas, de dentro do campo reformista ao PT. Entre-
tanto, enquanto o oportunismo de direita do PSOL, que criou muita “expectativa”, se dilui progressivamente 
numa fraseologia dispersa e pouca iniciativa prática, o PSTU deu passos importantes e concretos no sentido 
de romper de fato com o Governismo: a mobilização para o CONLUTAS (Coordenação Nacional das Lutas) 
e o CONLUTE (Coordenação Nacional das Lutas Estudantis). Ao dar início a uma alternativa de massas 
para a ruptura com o Governismo, baseada na ação direta popular e proletária, o PSTU está cumprindo 
um importante papel: o de iniciar a criação de novas organizações de luta do proletariado. E esta luta está 
fundamentada numa contradição histórica entre os interesses econômicos da burguesia, materializados nas 
reformas do Governo Lula, e os interesses da classe trabalhadora. As reformas do governo Lula constituem 
assim, nesta conjuntura, uma contradição estratégica entre a burguesia e o proletariado brasileiro.  

Como já afirmamos, no curto prazo as principais alternativas para massas sairão do campo re-
formista, e não do campo revolucionário. Dentro deste campo, duas alternativas partidárias se colocam 
como parte do  anti-governismo: o PSOL (o oportunismo de direita) e o PSTU (oportunismo de esquerda). 
Devemos lembrar que o oportunismo de direita e o oportunismo de esquerda, assim como o governismo, 
são posicionamentos políticos, e que os partidos reformistas podem oscilar entre elas. Isto vem acontecen-

[ i ] - Ver “A Crise do Governismo e a Estratégia da Ação Direta.” www.unipa.cjb.net



do com o PSOL, que aprofundado-se no oportunismo de direita, tem hoje grande parte do partido sendo 
reconduzido ao próprio governismo. O PSTU, apesar das suas ultimas ações, manteve uma política ambí-
gua com relação a UNE, demorando até janeiro de 2005 para entregar os cargos da Direção Nacional da 
entidade)[ i ]. 

As reformas universitária, sindical, e trabalhista implicarão uma polarização política dentro da so-
ciedade brasileira. A burguesia, representada por seus partidos (PMDB, PFL, PSDB), com os partidos refor-
mistas-governistas ( PT, PSB, PC do B etc) de um lado, como campo pró-reformas, e o campo das forças 
anti-reformas, de outro lado,  composto por partidos reformistas e pelos pequenos grupos revolucionários, e 
o que é mais importante, as organizações populares e sindicais. Podemos falar que no curtíssimo prazo, a 
dinâmica da luta de classes será pautada pela luta entre governismo e anti-governismo. 

Esta contradição, não sendo a principal contradição social dentro do capitalismo, deve ser explora-
da taticamente pelos revolucionários que devem tomar parte no campo anti-governista e nas lutas de massa 
contras as reformas do Governo Lula/PT. No entanto, dentro deste campo anti-governista, é preciso manter 
a luta teórico-ideológica entre revolucionários e oportunistas, criando também uma polarização revolução 
X reformismo no interior do campo anti-governista. Esta oposição revolucionária no interior do campo anti-
governista e das novas entidades/organizações populares, que estarão sendo dirigidas pelo reformismo, é o 
que pode trazer algo de mais positivo e duradouro para o movimento de massas. A formação das novas en-
tidades em oposição as governistas CUT, UNE e etc, devem se dar então sob o fermento de duas batalhas 
político-ideológicas distintas; a do anti-governismo X governismo e a da oposição revolução X reformismo 
dentro do campo anti-governista[ ii ].

A ruptura com o movimento sindical e estudantil atrelado ao governismo é uma decisão correta, 
e a formação de novas entidades é um processo necessário e já em curso. Neste sentido, o PSTU está 
sabendo aproveitar o momento histórico no sentido da realização de seus objetivos. Mas como dissemos, o 
uso da estratégia da ação direta e construção de novos pólos de organização sindical-popular e estudantil, 
abrem espaço para a intervenção revolucionária. O CONLUTAS e o CONLUTE se apresentam hoje como 
as alternativas reais de reorganização do proletariado. 

O CONLUTAS e o CONLUTE, dando seqüência ao processo já iniciado, de ruptura com o gover-
nismo, e impulsionando a luta e a ação direta de massas, cumprirá um papel fundamental no atual momento 
histórico. No entanto devemos defender que tais espaços terão validade somente enquanto apontem para 
mobilização efetiva do proletariado, materializando a polarização entre governismo e anti-governismo, e 
contribuindo para o aumento da intensidade das lutas de classes. A hegemonia global do PSTU, que se 
manifestará inicialmente, e legitimamente dentro do CONLUTAS e CONLUTE, deverá ser disputada local-
mente pelos revolucionários, que deverão expandir seu campo de influência junto as massas. A unidade 
anti-governista deve ser preservada, juntamente com a oposição revolução X reformismo. Isto porque a 
contradição revolução X reformismo se manifestará mais cedo ou mais tarde, possivelmente em 2006 nas 
eleições presidenciais, quando o reformismo tentará canalizar ou deter as lutas para favorecer sua partici-
pação eleitoral na democracia burguesa.

a situação estratégica

As tarefas de luta do proletariado devem ser definidas em função da sua situação estratégica. No 
período que vai de 2005 até 2006, de vigência da luta governismo X anti-governismo, a ofensiva estratégica 
no terreno político-econômico pertence à burguesia, e a defensiva estratégica ao proletariado. Isto quer 
dizer que quem está desenvolvendo ações no sentido de efetivamente conquistar seus objetivos e expandir 
a realização de seus interesses no curto prazo é a burguesia, enquanto que o proletariado passará priorita-

[ i ] - Na “Carta Aberta a Direção do PSOL”, militantes de base criticam as decisões dos “parlamentares” que não respeitam a dis-
cussão coletiva, e lançam suas candidaturas antes mesmo de “construir o Partido”. Além disso setores do PSOL defendem a 
permanência na CUT e na UNE, acusando o movimento de ruptura com o governismo de “divisionista”. Ver www.midiainde-
pendente.org.

[ ii ] - Sem esquecer que dentro do campo revolucionário existem ainda contradições entre organizações que seguem orientações 
teórico-ideológico distintas, como marxistas e bakuninistas, o que provocará a seu momento também lutas políticas, mas 
mantendo a unidade na ação direta popular-proletária.



riamente a se defender. Mas a defensiva estratégica pode ser passiva ou ativa[ i ]. A defensiva ativa prepara 
a contra-ofensiva; a defensiva passiva apenas retarda a derrota. Neste sentido, a defensiva estratégica do 
proletariado deve ser ativa e não passiva. 

Para amparar esta afirmação, que a atual situação do proletariado se caracteriza pela defensiva 
estratégia, podemos olhar os dados disponíveis. Segundo o IBGE: “Do total destes sindicatos pesquisados, 
apenas 13%tinham conhecimento de greve em sua base, sendo que esta relação percentual é mais eleva-
da para empregados urbanos (19%) do que para trabalhadores avulsos (4%)e trabalhadores rurais (5%).
Por outro lado,no que se refere aos motivos de greve (listados pelo questionário da Pesquisa Sindical),não 
houve nenhum que se destacasse sobremaneira -sendo que o de maior freqüência foi “manutenção de 
direitos adquiridos anteriormente”(27%),sendo seguido por “não cumprimento de acordo”(24%),”abertura de 
negociações”(22%),”ampliação de direitos”(21%)e “outros motivos”(6%)[ ii ]. Isto significa que poucos sindi-
catos estavam fazendo luta reivindicativa, e os que faziam, apenas 20% faziam lutas que visavam ampliar 
direitos.

É preciso reconhecer, com realismo e sem delírios triunfalistas, que no momento a ofensiva es-
tratégica pertence à burguesia e a defensiva estratégica ao proletariado. A principal característica desta 
situação, de defensiva estratégica é que, o principal objetivo é conservar e ampliar as próprias forças e não 
destruir as forças do inimigo. 

Em outras palavras, os objetivos do proletariado no atual momento não são a destruição do Estado 
e do Capitalismo, porque não existem condições objetivas e subjetivas para isso. No momento, os principais 
objetivos destrutivos/criativos são: 1) a liquidação da presença governista no movimento popular e sindical; 
2) o desgaste dos partidos reformistas e a expansão das áreas de influência das organizações revolu-
cionárias; 3) a construção de novas ferramentas de luta do proletariado, ou seja, de novas organizações 
populares e sindicais, fundadas sobre a estratégia da ação direta, e sua expansão. Estas são pré-condições 
para que o proletariado brasileiro possa no médio prazo retomar a ofensiva estratégica no terreno político-
econômico e ajudar a criar as condições objetivas e subjetivas da eclosão, no longo prazo, de uma situação 
revolucionária no Brasil. 

Estas são pré-condições da luta revolucionária no Brasil. A formação de um movimento de massas 
independente da tutela estatal e empresarial, a ampliação da quantidade e da representatividade das novas 
organizações. É preciso vencer então dois obstáculos: 1) a debilidade organizativa; 2) a baixa combativida-
de (o pouco envolvimento das organizações em lutas reivindicativas, na cidade e no campo). 

A construção de uma via revolucionária é o final de um processo cumulativo de lutas e experiências, 
e não uma decisão “formal” tomada num encontro ou congresso. Ou seja, não se trata de aprovar formal-
mente numa votação que as organizações de massa devem ser “revolucionárias”, isto não só ajudaria como 
pode efetivamente atrapalhar. A função das organizações de massa é desenvolver a luta reivindicativa, a 
principio e durante a maior parte do tempo. É aglutinar as grandes massas e separá-las da política burgue-
sa. As pré-condições para a vitória da via revolucionária não advém de uma declaração formal, porque tais 
declarações se encontram inclusive no campo governista (basta ver os documentos delirantes do PC do B, 
que fazem alusões ao socialismo e a revolução em praticamente todos os seus itens), mas sim da estratégia 
prática adotada pelo movimento de massas no processo de organização e luta[ iii ]. 

Uma análise da adesão sindical do proletariado brasileiro mostra que ele se encontra ainda atrelado 
às organizações tuteladas pelo Estado e a Burguesia.  Ainda segundo os dados do IBGE: “Considerando-
se o total de sindicatos de trabalhadores em 2001 (11 354), 38%(4 304) encontram-se filiados às centrais 
sindicais. Entretanto, observa-se um crescimento do percentual de sindicatos filiados às centrais sindicais 
relativamente a 1992 quando apenas 30%dos sindicatos apresentavam-se filiados.” Isto significa em termos 

[ i ] - Como indica Mao Tse-Tung, no texto “Problema da Guerra Revolucionária da China”, em que analisa a dinâmica ofensiva-
defensiva na luta revolucionária.

[ ii ] - Ver “Sindicatos: Indicadores Sociais”, IBGE.2002.

[ iii ] - Para ver uma discussão um pouco mais aprofundada sobre a dinâmica luta reivindicativa e revolucionária, e partido/massas, 
ver o site da unipa: www.unipa.cjb.net, especialmente os textos: “Resoluções do II Congresso, A Alma e o Corpo e Programa 
Reivindicativo e Programa Revolucionário”.



absolutos que num universo de 11.354 sindicatos, um total de 4.304 estão filiados a centrais. O total de tra-
balhadores associados a sindicatos é em 2001 de 19.528.311 (urbanos = 10.391.687 e rurais = 9.216.544). 
Ou seja, menos de 25% da população economicamente ativa está associada a sindicatos. Deste universo, 
52% do total de associados são associados a sindicatos filiados a centrais, o que significa 10.154.721 
trabalhadores. Deste número de associados estão nas bases da CUT, 7.225. 475 trabalhadores, da Força 
Sindical 1.757.547, e outras Centrais 1.171.698 de trabalhadores[ i ]. 

            Para termos uma base de comparação, a mobilização popular que derrubou o governo De la 
Rua, e que depois ficaria conhecida como o “Argentinazo”, contou com a mobilização de cerca de 4 milhões 
de pessoas (numa população economicamente ativa de 30 e população total de 38 milhões na Argentina), o 
que equivale a 13% da população ativa[ ii ]. Tomando a experiência histórica Argentina como base, podemos 
dizer que a força popular mobilizada necessária para derrubar um “Governo” no caso brasileiro seria cerca 
de 9 milhões de pessoas (isso para derrubar um Governo, e não para fazer uma revolução, o que não acon-
teceu na Argentina também). Hoje, a central sindical com maior força e base está nas mãos do Governo. 

            Logo a tarefa de reconstrução das organizações de luta, independentes e classistas do 
proletariado, deve considerar e não ignorar, esta realidade. É preciso criar um pólo que permita aglutinar os 
trabalhadores para a luta reivindicativa, e através desta, desenvolver progressivamente, a consciência revo-
lucionária. O processo de luta por melhoria das condições do proletariado é o ponto de partida, a consciên-
cia revolucionária é o ponto de chegada. Preparar a alternativa teórico-ideologica revolucionária, e disputar 
a direção das lutas de massa com o reformismo, é o papel principal das organizações revolucionárias.  

            Neste sentido, a estratégia será o principal ponto de divergência entre revolucionários e 
reformistas. A estratégia da ação direta (da luta através de greves e manifestações de rua), deve ser a 
bandeira dos revolucionários, a estratégia da ação indireta, será a bandeira dos reformistas, mesmo que 
não imediatamente[ iii ]. Na prática a estratégia da ação direta leva a separar o proletariado da política da 
democracia burguesa; a estratégia da ação indireta leva a subordinação do proletariado a política burguesa 
(que reconduzirá o movimento às mesmas derrotas e impasses de hoje). Por isso a tarefa das vanguardas 
revolucionárias é garantir o prevalecimento da estratégia da ação direta na frente única anti-governista. 
Porque a ação direta é o meio principal de educação política do proletariado e de garantia da sua indepen-
dência efetiva. 

            Notemos o seguinte comentário, feito por uma delegada de sindicato sobre o Encontro do 
CONLUTAS em janeiro de 2005: “A preocupação é como esta nova coordenação dos trabalhadores vai 
funcionar. Há divergência no formato e na organização que não podem ser ignoradas. Mas em um ponto, 
os partidários da CONLUTAS tem acordo: segundo Vera, foi entendido pelos presentes que a CONLUTAS 
deve priorizar a luta dos trabalhadores e movimentos nas ruas, secundarizando a luta estritamente parla-
mentar[ iv ].”

Esta opção pela ação direta, tem um efeito também sobre as questões organizativas. A burocratiza-
ção, centralização do poder nas cúpulas sindicais e decisões “de cima para baixo”, são medidas necessárias 
à domesticação do proletariado. O próprio empresariado se insurge contra a organização dos trabalhadores 
no local de trabalho, e está apoiando a centralização do poder nas famigeradas centrais sindicais. Neste 
sentido, a defesa da democracia direta, como sinônimo da organização de baixo para cima e da circunferên-
cia para o centro, será outro ponto de diferenciação entre revolução e reformismo no futuro. Somente uma 

[ i ] - Para consultar estes dados ver “Sindicatos – Indicadores Sociais 2001”, IBGE. P. 40 a 85

[ ii ] - Ver “Argentina: da Insurreição Popular ao Capitalismo Normal”, James Petras, Abril de 2004. http://www.rebelion.org/petras.
htm (espanhol).

[ iii ] - É preciso levar em consideração que as reformas, tal como estão sendo implementadas, podem produzir um reformismo extra-
parlamentar e paralelo ao sindicalismo de Estado A aprovação da reforma sindical pode obrigar os reformistas a terem de lutar 
na bases e  nas oposições sindicais informais para ampliarem seu poder. Alem disso, não devemos esquecer que a reforma 
política (do sistema partidário), pode impossibilitar que muitos grupos reformistas se expressem dentro da democracia-bur-
guesa, empurrando-os contra sua vontade para ficarem quase que exclusivamente no movimento de massas. Desta maneira 
podemos ter o surgimento de um reformismo que usará de métodos de luta radicais e da ação direta, para reabrir seu espaço 
na democracia burguesa. Isto criará uma situação de grande instabilidade no Brasil, mas a burguesia está subestimando as 
contradições de classe que suas reformas irão gerar.

[ iv ] - Jornal da Seção Sindical dos Docentes da UFRJ/ANDES-SN. Ano IX, nº 172. 10 de fevereiro de 2005.



Coordenação de Lutas baseada permanentemente na democracia direta será capaz de manter o proletaria-
do permanentemente mobilizado para a luta.  

A participação da UNIPA no CONLUTAS e CONLUTE será pautada então pelos objetivos acima 
indicados (destruir o governismo, fortalecer a reorganização do proletariado) e pela análise teórica aqui ex-
posta. A nossa tática assim se pauta numa analise materialista da realidade. As tarefas a serem cumpridas 
pelo proletariado militante no atual momento, segundo o entendimento da UNIPA são:

 
1) disputar as entidades e os movimentos de massa pela base (locais de trabalho, moradia e es-

tudo) quando possível os sindicatos, diretórios/centros acadêmicos, entidades estudantis municipais e etc; 
disputar onde for possível às entidades no plano de articulação regional, fazendo oposição as suas direções 
quando subordinadas ao governismo.

 
2) participar ativamente dos esforços de esvaziamento das entidades governistas (CUT e UNE) e 

da formação de novas ferramentas luta do proletariado (CONLUTAS e CONLUTE);
 
3) promover a unidade na ação direta de massas, entre todas as forças anti-governistas através 

do CONLUTAS e CONLUTE, mas alertando as massas das contradições do oportunismo de direita e de 
esquerda, e incitando a luta revolução X reformismo no interior do campo anti-governista; combater a buro-
cracia e o colaboracionismo que o reformismo irão engendrar.    

 
4) formar um bloco revolucionário dentro do CONLUTAS e CONLUTE. Isto significa aplicar uma 

política de unir todas organizações de massa, que tenham a presença de revolucionários socialistas, em 
torno de um eixo de alianças que permita combater o reformismo, garantindo a independência das novas 
organizações da classe trabalhadora. Os pontos de convergência são: 1) a defesa da ação direta como 
estratégia principal do CONLUTAS, rechaçando o colaboracionismo democrático-burguês; 2) defender de-
mocracia direta proletária, como forma permanente de mobilização. 

 
Estes pontos organizativos devem se somar a um programa emergencial de resistência e defesa 

dos direitos dos trabalhadores, que dêem uma alternativa as propostas das reformas do Governo Lula. Os 
pontos deste programa são estes:

 
5) combater a reforma universitária: derrubar às Parcerias Público-Privadas e o PROUNI. Defender 

que os investimentos feitos na compra de vagas nas universidades particulares sejam destinadas à expan-
são do sistema público de ensino superior; combater o sistema de contratação “temporária” de professores; 
exigir o investimento público na educação fundamental e média e no ensino superior, através da limitação 
do pagamento da divida externa. 

 
6) combater a reforma trabalhista: recusar o prevalecimento do “negociado sobre o legislado”, que 

implica a flexibilização dos já pisados direitos trabalhistas; tomar como medida de combate ao desemprego 
não à flexibilização dos direitos, mas a redução da jornada de trabalho para seis horas diárias sem redução 
dos salários. 

 
7) combater a reforma sindical: recusar a centralização dos movimentos nos sindicatos de estado 

e o peso dado as centrais sindicais; defender a autonomia sindical, o que implica defender o fim do imposto 
sindical e a não cobrança de “taxa de negociação coletiva”;

 
8) a frente única anti-governista do proletariado deverá formular um programa reivindicativo amplo 

que aglutine as massas trabalhadoras, e que substitua o programa anti-governista quando este se esvaziar, 
dando ao CONLUTAS uma identidade mais estável. Este programa reivindicativo tem 6 pontos fundamen-



tais: 1) terra, 2) trabalho, 3) moradia; 4) saúde; 5) educação; 6) controle proletário (sobre as terras, fábricas 
e serviços públicos fundamentais). Além disso, deve ter como palavra de ordem: 1) Todo Poder para o 
Povo[ i ].  Este programa reivindicativo e esta palavra de ordem servirão para a agitação e propaganda entre 
as massas da cidade e do campo, e para a organização e luta do proletariado depois de encerrada as lutas 
contra as reformas (independentemente da vitória ou derrota do proletariado nessa batalha). 

 
Compreendendo a atual conjuntura histórica, e sabendo a situação de defensiva estratégica vi-

venciada pelo proletariado, a tática defendida pela UNIPA aponta para uma defensiva ativa, que permita a 
retomada no médio prazo da contra-ofensiva e a passagem no longo prazo para a ofensiva estratégica. É 
preciso saber, entretanto, que a luta contra as reformas, dentro das atuais circunstancias é uma luta difícil 
de ser vencida. Como já afirmamos, evitando ilusões, evitamos a derrota. Existe grande possibilidade das 
reformas serem realizadas. O principal objetivo da luta contras as reformas é a destruição do governismo e 
a reorganização independente do movimento sindical e popular em geral, e a conservação de suas forças. 
Com este objetivo alcançado, será possível retomar a ofensiva na luta, mais à frente. 

Por isso conclamamos os trabalhadores a se juntarem a UNIPA no seu trabalho de formação de 
organizações de massa classistas e combativas, as comissões de luta e comitês de resistência nos locais 
de trabalho e moradia; conclamamos os estudantes pobres a organizarem os núcleos de ação direta nas 
escolas e universidades. Conclamamos as demais organizações e grupos revolucionários a trabalhar pela 
construção de um bloco revolucionário no interior do CONLUTAS e CONLUTE, que possa materializar a 
contradição revolução X reformismo, combatendo o sectarismo e ajudando na formação da frente única do 
proletariado contra as reformas do Governo Lula. 

“É com a sinceridade daqueles que compartilham dores e problemas que nos colocamos publica-
mente. É com a humildade daqueles que sabem da limitação de suas forças que lançamos nossa posição 
política a público. É devido à responsabilidade revolucionária que rompemos nossas próprias limitações e 
falamos sobre questões que ninguém pode silenciar.”  Esperamos assim estar contribuindo, mesmo que 
modestamente, para as lutas de libertação do proletariado brasileiro.

Classe Trabalhadora – Nem um Passo Atrás!
Ousar Lutar ! Ousar Vencer !

[ i ] - Ver “Programa Reivindicativo ...” in www.unipa.cjb.net



Em defesa da Autodefesa[ i ]

O massacre de Nova Iguaçu/Queimados 
e a Organização do Proletariado. 

ComuniCado nº 07 - abril de 2005 - uniPa/ união PoPular anarquista

1 – violênCiA e Controle soCiAl no BrAsil. 

No dia 31 de março de 2005, nas cidades de Nova Iguaçu e Queimados, estado do Rio de Janeiro 
(na região chamada de Baixada Fluminense), um massacre foi realizado por um “grupo de extermínio”, com-
posto por policiais militares, deixando 30 mortos. A razão: disputas de poder dentro do batalhão policial As 
vítimas: membros da população pobre e trabalhadora que estava circulando nas ruas, passando “no lugar 
errado, na hora errada”. Os “alvos” foram selecionados aleatoriamente pelas ruas, bares e comércios em 
geral, onde havia movimento de pessoas. Diversas crianças foram assassinadas no massacre. 

Os massacres cometidos por policiais militares, se tornaram práticas rotineiras no Brasil, tanto no 
campo quanto na cidade: Carandiru (São Paulo, 1992), Vigário Geral (Rio de Janeiro, 1993), El Dorado dos 
Carajás (Pará, 1995), Corumbiara (Rondônia, 1996), e neste ano de 2005, Goiânia e Baixada Fluminense 
(Nova Iguaçu/Queimados). Somando as vítimas de todos estes massacres, mais de 1000 vidas foram eli-
minadas pela tirania policial.

Esse mais recente massacre perpetrado por forças para-militares no Brasil, no Estado do Rio de 
Janeiro, exige um posicionamento firme dos revolucionários. Não uma condenação genérica. Não apelos 
evasivos. Mas uma abordagem compreensiva da Questão da violência, e sua relação com a Questão Social 
e o problema do poder no Brasil.

2 – A lutA de ClAsses e os esquAdrões dA morte. 

Primeiramente, devemos observar o caso do Rio de Janeiro, como um caso exemplar da auto-
nomia relativa do “campo repressivo” na sociedade brasileira. Esta autonomia relativa é o produto de uma 
necessidade histórica da burguesia, e tem suas origens num contexto bem definido: as décadas de 1950 e 
1960 marcam o momento de surgimento e proliferação dos “esquadrões da morte”. 

Estes esquadrões da morte, hoje chamados grupos de extermínio, foram criados nos aparelhos 
repressivos de Estado, por iniciativa informal de policiais, sob argumento de “combate ao crime”. Desde o 
início, exerceram um forte controle sobre a população pobre das favelas e das então áreas rurais da Baixa-
da Fluminense. Estiveram sempre vinculados também à disputa política local, servindo como instrumento 
de força para eliminação de adversários. 

Na década de 1960, no entanto, este tipo organização para-militar, criada para o exercício de um 
controle social difuso, se tornou fundamental para o combate ao movimento popular (operário-camponês-
estudantil) e depois, às organizações revolucionárias que lançaram a guerra de guerrilhas contra a ditadura. 
A defesa da propriedade privada, da desigualdade econômico-social, e da hierarquia de poder, precisou de 
maneira muito direta dos “esquadrões da morte” e da organização para-militar. 

A estrutura policial repressiva criada durante a Ditadura (1964-1989), recebeu total aval para seus 

[ i ] - “Em defesa da Autodefesa”, é também o título de um texto escrito em 1968, por HUEY NEWTON, um dos líderes do Partido 
dos Panteras Negras para Auto-defesa, organização  de luta dos trabalhadores negros dos EUA.



crimes, e teve garantida sua impunidade com a “anistia ampla, geral e irrestrita”, dada pelo Estado a seus 
funcionários responsáveis por assassinatos, torturas e desaparecimentos. Isto significa que a “impunidade” 
não se deve a falta de moralização do aparato policial, mas sim a uma necessidade imposta pela dinâmica 
da luta de classes à burguesia. Ela precisa deste aparato policial-repressivo, para defender a propriedade 
privada e os interesses do capital. O caso do massacre de trabalhadores durante o despejo de uma ocupa-
ção em Goiânia, e a impunidade dos policiais envolvidos, é mais um exemplo que confirma isso.  

A violência social difusa, com ciclos de massacres como vemos testemunhando desde os anos 
1990, é um efeito colateral desta estratégia burguesa. É também uma estratégia de controle micro-político 
e de fragmentação do proletariado. Devemos lembrar que neste processo de crescimento da violência (pro-
movida pela organização policial e quadrilhas de crime organizado), 350 líderes comunitários foram assas-
sinados no Rio de Janeiro entre 1992 e 2001 (segundo dados da Comissão Contra a Violência da Alerj).

Neste sentido, o problema da violência, está diretamente vinculado ao problema do poder na so-
ciedade brasileira. Os altos índices de assassinatos, que afetam principal e fundamentalmente a classe tra-
balhadora, são o produto da ação de grupos para-militares, mas que só existem devido ao suporte logístico 
dos aparelhos repressivos de Estado e às necessidades da burguesia defender seus privilégios. Logo, não 
podemos observar estes massacres sem considerar seu significado social e político. 

Isto porque estes mesmos “grupos de extermínio” serão utilizados (como já foram no passado e 
são hoje) para desarticular e reprimir as organizações e as lutas da classe trabalhadora. A questão da vio-
lência no Brasil está necessariamente vinculada à luta de classes. E portanto, somente a luta de classes é 
capaz de resolvê-la.

3– prepArAr A AutodefesA de mAssAs.

A solução postulada pela burguesia em todos os massacres se resume a uma ladainha hipócrita em 
favor da “moralização da polícia” e do “controle civil”. Estas soluções não se realizam, porque o problema da 
violência policial não tem sua origem na moral, mas nos interesses de classe a que esta violência atende, e 
na força material da organização repressiva. Logo, a impunidade e os massacres irão continuar. 

A única alternativa para os trabalhadores pobres, os negros e pardos, que são as principais vítimas 
da violência policial, é a organização para autodefesa. O proletariado precisa defender-se da violência, 
através da formação de grupos de autodefesa que possam opor uma forte resistência à violência policial nos 
seus locais de moradia, para evitar acontecimentos como os de Nova Iguaçu e Queimados.

Os grupos de autodefesa contra a violência policial e também às quadrilhas de criminosos, serão 
compostos por trabalhadores e trabalhadoras, organizados localmente e controlados democraticamente. 
Estes grupos devem assumir a função de defender a vida dos trabalhadores e os seus direitos civis (liber-
dade de organização, expressão), que são tolhidos pela violência policial. 

A punição dos culpados pelos massacres e violências contra o povo, só será realizada pela pressão 
popular, das famílias das vítimas e de todos os trabalhadores. Mas para que esta organização seja possível, 
é preciso que os lideres comunitários tenham uma real garantia de vida. Por isso a autodefesa se torna 
uma necessidade, e em certos contextos, pode ser  pré-condição para a própria organização popular e  luta 
reivindicativa.

Logo, a formação de grupos de autodefesa, que atendam a uma necessidade imediata, tem tam-
bém uma função importantíssima na organização ampla do proletariado, e na construção do poder popular. 
Por isso propomos, como ações que visam solucionar, do ponto de vista proletário, a questão da violência, 
o seguinte: 1) Formação de grupos para autodefesa do proletariado, para resistir à violência dos aparelhos 
repressivos de Estado e grupos para-militares; 2) Retaliação como política; a cada massacre realizado 
contra o povo deve-se promover um ataque contra o direito de propriedade” (destruição de ônibus, prédios, 
viaturas do Estado e etc); 3) Construção de organizações de solidariedade e luta reivindicativa que tenham 
o papel de dirigir/orientar os grupos de autodefesa; 4) Mobilização pela defesa dos direitos civis e humanos 
e para a punição exemplar para todos os envolvidos nos massacres.



Mão estendida ao Companheiro, Punho cerrado ao inimigo!
Classe Trabalhadora: Defenda-se!!!

 
 
                                                                                                                      
 



As Lições da Bolívia:
o proletariado na situação pré-revolucionária

ComuniCado da uniPa # n º08 – rio de Janeiro, Junho de 2005

“Ao bravo povo boliviano;
Aos militantes dos movimentos sociais brasileiro e latino-americanos.

Aos companheiros revolucionários em todo o mundo.” 

A crise política iniciada em maio de 2005 na Bolívia se encaminhou no sentido da formação de uma 
situação pré-revolucionária. As mobilizações populares massivas culminaram com o cerco da capital La Paz 
pelo movimento de massas, com o bloqueio das principais estradas do país (paralisado à circulação de mer-
cadorias e a economia do pais) e renúncia do presidente Carlos Mesa; depois com ataques ao Congresso 
Nacional do País, durante o impasse gerado pela sucessão presidencial. 

Uma análise teórica de mais uma crise política na Bolívia é necessária.  Esta crise política na 
Bolívia se apresenta dentro de um ciclo de crises provocadas pelo ajuste dos paises latino-americanos aos 
regimes econômicos liberais, impostos pelo imperialismo internacional. O caso da Bolívia serve para dar 
duas lições importantes ao proletariado internacional: 1º) a primeira lição que o povo boliviano nos ensina é 
o da possibilidade de resistência popular as reformas liberais e reversão de certas medidas desfavoráveis 
ao povo, impostas pelas forças burguesas e suas aliadas, através da ação direta de massas, das greves 
e lutas de rua; 2º) a segunda, diz respeito as limitações que um movimento de massas sem uma direção 
revolucionária guiadas por uma teoria e um programa claros e bem definidos. 

O povo boliviano demonstra ser um povo guerreiro, com profunda disposição para a luta. Sua luta 
tem sido tão intensa que vem provocando sucessivas crises política no país, primeiramente a que levou a 
renuncia do então presidente Gonzalo Sánchez de Lozada em 2003 e agora “Guerra do Gás”. Por outro 
lado, e contraditoriamente, apesar da força do movimento de massas, da pressão que política que exerce, 
este movimento não evoluiu, num primeiro momento, numa direção revolucionária. E isto é extremamente 
grave, porque a lógica do sistema capitalista indica que a repressão é uma variação proporcional a mobili-
zação popular, o que significa que conforme a mobilização de massas cresça, a repressão se ampliará, de 
maneira a culminar em uma Ditadura, que teria a missão de destruir os focos de organização popular.  

Neste sentido, é preciso fugir das meras saudações alusivas e analisar a crise na Bolívia de um 
ponto de vista materialista. Indicar quais as possibilidades e debilidades do movimento de massas diante da 
atual crise política. È isto que faremos a partir do método materialista bakuninista.

1- CArACterizAção dA situAção e dAs AlternAtivAs nA BolíviA.

Primeiramente, devemos caracterizar a situação social em que a Bolívia entre meados de maio 
e o dia 10/06/2005, quando a crise pareceu tomar uma definição. Podemos dizer que a Bolívia vive uma 
situação pré-revolucionária. Isto porque: 1) existe uma grande mobilização popular; 2) a economia do país 
se encontra paralisada devido a tal mobilização; 3) se abriu uma crise política que levou a renuncia do presi-
dente e a um vácuo de poder; 4) choques diretos e constantes do movimento de massas com os aparelhos 
repressivos de Estado,  polícia e exército. 

O atual momento é uma situação pré-revolucionária e não uma situação revolucionária. Isto por-
que, até agora o povo ainda não está em armas. Esta é a única condição objetiva que falta para a formação 
de uma situação revolucionária. As condições subjetivas foram dadas pelo trabalho político de mais de 10 



anos dos diferentes movimentos organizados de trabalhadores. O movimento de massas poderia precipitar 
por sua ação, a formação da situação revolucionária (com a tomada de quartéis, por exemplo).  

Caso este fator venha a se somar aos demais, uma situação revolucionária estará dada. E aí a res-
ponsabilidade pela vitória ou derrota do proletariado boliviano estará nas mãos dos Partidos e Movimentos 
Sociais organizados. E somente uma ação política orientada por uma teoria e um programa poderão levar 
à vitória do povo. 

Neste momento, podemos dizer que duas alternativas formuladas pelos movimentos de oposição 
ao Governo Carlos Mesa e ao Regime Liberal se apresentam ante o povo boliviano e a história. Uma é a via 
reformista e democrático-burguesa, representada pelos movimentos organizados em torno,principalmente, 
do MAS de Evo Morales. Outra seria a via revolucionária, virtualmente possível, mas que não poderíamos 
indicar a existência de forças capazes de garanti-las na Bolívia hoje. Este é um enigma. 

A via reformista aponta como solução a convocação de novas Eleições e de uma Assembléia 
Constituinte. Este é o repertório clássico das oposições democrático-burguesas. Diante de uma situação 
pré-revolucionária, fica nítida a função conservadora da proposta reformista que irá desviar as massas do 
rumo da tomada do poder. 

A via revolucionária indicaria três soluções: 1) a insurreição geral (modelo da revolução russa de 
1917); 2) a guerra popular prolongada (modelo da revolução chinesa e em parte também da revolução vie-
tnamita); 3) a guerra de guerrilhas de curta duração (modelo cubano e em parte, o argelino). O problema é 
que nem toda situação revolucionária evolui no sentido da revolução, ela pode retroagir para compromissos 
inter-classes ou mesmo ser dissolvida pela ditadura ou outra forma de repressão burguesa.   

Para que a via revolucionária se consolide, é preciso três condições básicas: 1) a existência de um 
Partido Revolucionário ou pelo menos de uma Frente Revolucionária (como ensina o caso da Argélia) de 
atuação nacional, que garanta uma estratégia e direção unificada de luta e a militarização do movimento 
popular no momento correto; 2) a existência de um Movimento de Massas forte, influenciado por tal partido 
ou frente; 3) a formulação de um Programa, que possibilite a aglutinação das maiorias das massas para o 
assalto ao Poder.

É preciso saber se tais condições existem na Bolívia hoje. E caso não existam, aí estarão prova-
velmente as razões dos impasses que o proletariado boliviano irá enfrentar. O movimento de massas, que a 
esquerda mundial deve saudar com entusiasmo, logo estará diante deste impasse. Será preciso lançar uma 
ofensiva revolucionária, mas existirão condições para tal?. Se existirem condições, o caminho preferencial 
será o da insurreição geral e se esta fracassar restará a guerra popular prolongada.  Mas ao que parece 
tais condições não existem. Um dos principais líderes da oposição, Evo Morales, do MAS (Movimento ao 
Socialismo), tem uma orientação programática reformista. Assim como importantes organizações populares 
assinaram o “Pacto de Unidade”, documento em favor da Assembléia Constituinte. Se aceitou desmobilizar 
o povo com acordo que garantiu a posse de Eduardo Rodríguez, presidente da Corte Suprema de Justiça, 
que irá convocar eleições gerais. A via seguida por setores importantes do movimento de  massas é a via 
reformista.

Por outro lado não se pode sentar apaticamente afirmando não ser possível fazer nada ou apoiar 
a via reformista democrático-burguesa. Uma revolução não se faz de improviso, mas também não leva o 
mesmo tempo para ser preparada que os diamantes levam para se formar. A classe trabalhadora e as or-
ganizações revolucionárias podem criar pela sua ação consciente e organizada as condições necessárias 
à revolução. 

Sem as condições indicadas acima, uma Insurreição Geral na Bolívia teria poucas chances de 
sucesso. A Guerra Popular Prolongada, que exigiria a prévia formação de um exército popular, não se 
mostraria também viável. Resta então a possibilidade de uma Guerra de Guerrilhas de Curta Duração, que 
poderia evoluir para uma insurreição geral ou para a guerra popular prolongada ou para uma forma combi-
nada das três. 

A guerra de guerrilhas seria a alternativa mais viável nestas circunstancias por dois fatores: 1) o 
caráter predominantemente camponês do movimento boliviano; 2) o baixo grau de desenvolvimento militar 
necessário para tal; 3) o desgaste e desorganização do Estado boliviano. Assim, a melhor alternativa dentro 



da via revolucionária seria o “modelo cubano”, em que a revolução se produziu pela combinação da guerra 
de guerrilhas de curta duração com as ações de massas. 

Este modelo exigirá a tomada de uma série de medidas: 1º) formação de um partido e/ou frente 
revolucionária; 2º) aplicação de uma política formação de quadros políticos e de gestores econômicos; 3º) 
formação de um organismo militar clandestino nas cidades; 4º) formação de grupos de auto-defesa popu-
lares; 5º) formação de bases clandestinas no campo, que servirão como focos guerrilheiros e embriões do 
exercito popular; 6º) criação de uma Rede Internacional de Solidariedade (busca de apoio de movimentos 
populares na AMÉRICA Latina, especialmente na Colômbia, Venezuela e Equador); 7º) estabelecer o con-
trole operário-camponês, como alternativa a mera “nacionalização”; 8º) formação das Comunas-Sovietes 
como organismos de coordenação das lutas e atividades de produção-circulação que estiverem sob contro-
le proletário, que se transformarão depois nas unidades territoriais de base do poder popular. . 

Estas medidas visam à formação de um duplo poder na Bolívia: o poder das organizações ope-
rárias e camponesas existindo em relação de tensão permanente com o poder de Estado. Visam também 
ganhar tempo sem perder espaço, para que o proletariado militante possa organizar suas forças políticas e 
militares. Seria uma forma de tentar extrair o máximo da atual situação pré-revolucionária vivenciada pela 
Bolívia, sem incorrer em precipitações que podem levar a derrota. Esta é a solução mais realista (segundo 
o nosso entendimento), sendo pautada na análise da experiência histórica concreta e nos dados disponí-
veis sobre a situação boliviana hoje. Qualquer país que se encontre numa situação similar à da Bolívia se 
defrontaria com os mesmos impasses e alternativas. 

Devemos fugir das analises românticas e voluntaristas. A vitória da revolução boliviana depende de 
uma correta estratégia. Mas falta ainda compreender como e por que apesar da formação de uma situação 
pré-revolucionária, da força dos movimentos populares, a revolução pode ser derrotada. Para isso, é preciso 
analisar a evolução do movimento proletário, dos partidos políticos e suas principais idéias e estratégias.

2- ensinAmentos dA BolíviA pArA A revolução BrAsileirA e lAtino-AmeriCAnA.

O que a Bolívia já ensinou, e ainda ensinará para o proletariado brasileiro e latino-americano, é 
exatamente o grau da força em que o movimento popular pode alcançar sem apontar necessariamente para 
a ruptura revolucionária. Neste sentido, podemos dizer que caso a situação na Bolívia evolua para uma 
guerra civil ou seja contornada por acordos, ela nos dá as seguintes lições (que serão discutidas com maior 
profundidade teórica em outras ocasiões): 

 
- é preciso que o movimento de massas produza formas de consciência e organização revolucioná-

rias, que tenham uma teoria e um programa, e que garantirão a direção revolucionária e a militarização do 
movimento de massas no momento de eclosão das situações pré-revolucionarias. Como afirmou Bakunin, 
“é necessária a existência de uma organização que garanta a direção revolucionária ao proletariado por 
uma preparação prolongada”. A existência de uma organização revolucionária baseada na unidade teórica, 
tática, responsabilidade coletiva e federalismo é fundamental ao processo revolucionário, assim como a 
constituição de um exército revolucionário. 

- caso esta pré-condição não se verifique, o proletariado será imobilizado pelas suas próprias 
contradições e capitulará ou será derrotado pela repressão da burguesia. A revolução é a guerra, e so-
mente pela guerra é possível destruir o poder burguês. A burguesia sabe disso. A solução contra a guerra 
revolucionaria é a ditadura. No sistema capitalista, a ampliação da quantidade e qualidade da organização 
das massas tem como contra-partida o aumento da organização burguesa. Conforme aumente polarização 
social em torno de reivindicações materiais (como acontece na Bolívia com relação ao controle do Gás), 
a solução final sobre os conflitos de classes somente será dado pela violência. A tendência então é que a 
ditadura seja a solução encontrada pela burguesia, mesmo que uma “ditadura constitucional”, ditadura dis-
farçada sob mecanismos democráticos, como já testemunhamos na América Latina. Quando o movimento 
de massas enfrenta uma situação pré-revolucionária, se ele não dispuser de organizações revolucionarias 
preparadas para tal, a burguesia terá tempo de reagrupar suas forças e lançar uma ofensiva para destruir o 
movimento de massas. É isso que a burguesia boliviana tenta fazer ao reunir o Congresso Nacional em Su-



cre, e ao deslocar tropas do exército para a capital do país, La Paz, e fazer acordos para garantir eleições, 
ao mesmo tempo em que Vaca Diéz, do MIR, tenta articular saída “militares”. Os acordos dão tempo para o 
Estado boliviano se reorganizar e desarticular o movimento popular pela repressão e cooptação. 

 
- uma outra lição, é a que mostra o potencial revolucionário do campesinato e a importância das 

contradições étnicas para a luta de classes. A crise econômica da Bolívia está diretamente ligada à desi-
gualdade social entre uma massa de camponeses indígenas e uma burguesia criolla que controla a agroin-
dústria. Na atual etapa do capitalismo mundial, a América Latina ocupa um lugar periférico na divisão in-
ternacional do trabalho, uma posição fundamentalmente agrário-exportadora, como é o caso da Bolívia. 
As contradições econômicas entre burguesia rural e campesinato e proletariado rural ganham dimensão 
estratégica. O caso da Bolívia indica que as nossas análises contida no documento “A Revolução Social no 
Brasil” (2004), e “As Reformas do Governo Lula e a Tarefas do Proletariado” (2005), pelo menos ainda na 
atual conjuntura, estão corretas. 

 
A atual situação da Bolívia merece a atenção do proletariado internacional. Devemos apoiar, mas 

também interpretar teórica e criticamente todos os passos dos movimentos de massas. Esta crise na Bolívia 
oferece lições importantes para a revolução brasileira. Também serve para mostrar a função da teoria baku-
ninista na elucidação dos principais problemas da revolução.

Classe Trabalhadora – Nem um Passo Atrás !  O Povo Vencerá !



Balanço Político da Conjuntura
O II Encontro da CONLUTAS e o processo de 

reorganização do proletariado no Brasil

ComuniCado dauniPa # n º09 – rio de Janeiro, setembro de 2005

1 – A Crise do Governo: nem Golpe de direitA, nem Crise morAl.

Este texto visa fazer um balanço político da conjuntura brasileira, levando em conta principalmente 
o processo de reorganização do proletariado brasileiro, entendido como os esforços de romper com as enti-
dades e a política geral atrelada ao “governismo”, ou seja, as forças hegemonizadas pelo PT/CUT e outros 
setores com as mesmas propostas programáticas. 

Neste sentido, iremos analisar rapidamente a crise do “Governo Lula” (iniciada pelas denúncias 
de corrupção conhecidas como “Mensalão”) e a Marcha e II Encontro da Conlutas, realizadas em Brasília 
respectivamente nos dias 17 e 18 de agosto de 2005. É dentro desta conjuntura que se desenrolam fatos e 
tendências fundamentais para os destinos da sociedade brasileira, e em especial do proletariado. 

Primeiramente, devemos caracterizar a situação política no Brasil: o conjunto do movimento sin-
dical-popular encontra-se dividido em dois grandes campos: o campo governista, compreendido pela CUT, 
UNE, CMS e PT (e outros partidos, como o PC do B), que defendem a política global do governo (incluindo 
as reformas sindical, trabalhista, universitária e etc) e o campo anti-governista, composto principalmente por 
partidos reformistas, o PSTU e o PSOL, e com presença muito minoritária, pelos grupos que se consideram 
– e podem ser considerados em um sentido – como revolucionários. Este campo anti-governista é hetero-
gêneo, mas é hegemonizado pelo PSTU, seguido em influencia, pelo PSOL. Como parte da luta contra o 
Governo, foi proposta à nível de massas, a formação da CONLUTAS (Coordenação Nacional de Lutas), que 
realizou dois encontros nacionais em 2005 (janeiro e agosto). 

A atual “crise do Governo Lula”, eclodiu então em meio a um processo embrionário de ruptura com 
as entidades e a política global do governismo do PT. Esta crise foi interpretada, principalmente, de duas 
maneiras: 1) como um “golpe das elites”, interpretação gestada no interior do Governo como estratégia de 
defesa e sustentada pelos setores governistas do movimento sindical-popular; 2) como uma “crise exclusiva 
do Governo Lula”, interpretação sustentada basicamente pela “oposição burguesa”. 

Na verdade, tal crise deve ser entendida fundamentalmente como um processo de luta intra-clas-
ses, ou seja, uma luta entre diferentes setores da burguesia, por espaços de poder dentro do aparelho de 
Estado. Este é o entendimento da UNIPA (ver Tese ao II Encontro da CONLUTAS), de maneira que tanto a 
tese do “golpe de direita” dos governistas quanto à tese da “crise do Governo Lula” da oposição burguesa, 
não se sustentam na realidade, servindo apenas aos interesses dos Partidos na luta pela sucessão presi-
dencial que já se iniciou. 

No entanto, a crise enquanto acontecimento, precipitou reações no campo anti-governista. O PSTU, 
força hegemônica no CONLUTAS, antecipou a Marcha do CONLUTAS (prevista para setembro de 2005) 
para agosto, colocando em seu eixo além da luta contra as reformas, a luta contra a corrupção. O II Encontro 
do CONLUTAS foi realizado dentro deste momento histórico. 

A realização da Marcha contra “a corrupção, as reformas e a política econômica do Governo Lula”, 
e o II Encontro do CONLUTAS realizadas em Brasília, merecem ser considerados a luz do seu significado 
histórico. A Marcha contou com a presença de cerca de 15.000 pessoas (trabalhadores, principalmente 



funcionalismo público, estudantes e jovens, e alguns movimentos populares) segundo a imprensa, e 30.000  
segundo estimativas dos organizadores (ANDES, SINASEFE, CONLUTAS, FENAFISCO, FENAFISP, FE-
NAL, FENASPS, FNTIG, FSDMG, MTL, VAMOS À LUTA/FASUBRA). A concentração foi realizada às 10hs 
da manhã, na Catedral de Brasília, próxima a esplanada dos ministérios, e partiu por volta das 11hs da 
manhã. Estavam presentes na marcha também alguns Partidos Burgueses (PPS, PDT, e PRONA, estes 
dois últimos, inclusive, com carros de som). 

O “II Encontro da CONLUTAS” realizado dia 18 de agosto, teve como pauta a avaliação da Marcha/
Conjuntura na parte da manhã e I Congresso (incluindo critérios para tirada de delegados, local e etc), na 
parte da tarde. Contou com a presença de 1.700 pessoas, cerca de 80 entidades sindicais, 15 oposições 
sindicais, e pouco menos de 10 “movimentos sociais”. Durante o Encontro, foi feita uma avaliação da Marcha 
e foram discutidos os critérios para o I Congresso do CONLUTAS (que será realizado em abril de 2006). A 
realização da Marcha e do Encontro, marcam a efetivação do processo de ruptura com as entidades gover-
nistas (CUT e UNE, especialmente). Do ponto de vista organizativo, a CONLUTAS é a única alternativa real 
colocada até agora. A questão é, qual o caráter da CONLUTAS? Qual o seu destino? Que tarefas poderá 
cumprir? Qual as contradições objetivas e subjetivas do seu processo de constituição? Qual o significado 
histórico que a CONLUTAS tem e pode ter para as lutas do proletariado brasileiro?

2 - os destinos dA ConlutAs e do movimento sindiCAl-populAr

É importante analisar o significado da Marcha e do Encontro a luz de alguns fatos e processos. 
Em primeiro lugar,  Marcha e o Encontro marcam a afirmação de uma proposta nacional de alternativa ao 
governismo. A CONLUTAS começa a se firmar enquanto uma proposta de ruptura com o governismo. Mas 
é importante indicar que a CUT não está “morta”. A disputa está apenas começando. Ficou nítido também 
que fora do âmbito do CONLUTAS, não existe nenhuma proposta de organização ampla do proletariado 
que aponte para a ruptura com o governismo (se fala em uma Assembléia Nacional Popular, convocada por 
setores da “Igreja Católica”). 

Do ponto de vista histórico, a importância deste momento é exatamente a consolidação de uma 
proposta de alternativa de reorganização do proletariado. O debate político nas bases do movimento sindi-
cal-popular, a crítica prática das reformas do Governo Lula e dos métodos e via reformista, é um elemento 
fundamental deste processo, assim como o objetivo de aumentar a intensidade da luta de classes no país. 
Mas é preciso fazer uma consideração realista sobre este processo, indicando suas possibilidades e limites. 
Iremos indicar aqui algumas contradições fundamentais que irão marcar o desenvolvimento do processo de 
construção do CONLUTAS.    

Num primeiro nível, podemos indicar que existe uma primeira contradição entre o discurso que 
anima a formação da CONLUTAS e aspectos práticos fundamentais. A contradição entre a proposta de não 
reproduzir “a CUT”, e as formas adotadas para a construção do CONLUTAS. 

Uma primeira contradição fundamental reside entre o “discurso que aponta para a construção de 
uma central de sindicatos e movimentos populares”, e a real composição do encontro. Segundo os dados, 
foram oitenta sindicatos, uma dezena de oposições sindicais, somados a menos de dez movimentos po-
pulares, tendo cerca de 1.700 inscritos segundo dados da CONLUTAS. Logo, apesar de se apontar para 
uma “Central Geral”, na prática o que ocorreu foi um encontro majoritariamente “sindical”, com poucos 
estudantes (já que o CONLUTE fez seu encontro em separado), e especialmente, de entidades sindicais 
do funcionalismo público. Do ponto de vista “partidário”, aproximadamente 70% dos presentes no Encontro 
estavam na órbita do PSTU, 25% do PSOL e os 5% restantes, na dos “independentes, revolucionários e 
outras tendências”. 

Uma segunda contradição, diz respeito ao discurso acerca da “estratégia central a ser adotada 
como base de estruturação do CONLUTAS” e os meios efetivos empregados. O PSTU trabalhou durante 
bastante tempo à adesão do PSOL e suas bases ao CONLUTAS. De fato o PSOL (ou alguns de seus 
setores) aderiram ao CONLUTAS, mas ao mesmo tempo, levando para dentro dela a idéia de que “a via 
reformista” ainda deve ser a principal, ou seja,  que se “deve investir nas eleições burguesas, na convocação 
do impeachment de Lula e coisas afins”, por exemplo. O PSTU, apesar de anunciar a critica da “democracia 



burguesa” e conclamar a “ação direta das massas”, teve posições ambíguas em diferentes momentos ao 
longo do ano (como no 1º de Maio no Rio de Janeiro, quando abriu mão do ato classista para “compor” com 
o PC do B uma frente contra a reforma sindical, que não durou pouco; e articulação da participação do PPS, 
PDT e PRONA na Marcha da CONLUTAS). Estas articulações “táticas” afetam diretamente a composição 
interna do CONLUTAS, levando forças que tem uma clara estratégia reformista, pautada na disputa dentro 
dos marcos da democracia burguesa. O “estado de espírito” é então um estado de espírito extremamente 
“legalista”, como foi visto durante a Marcha (um exemplo foi a declaração de um representante de uma 
entidade no carro de som,que afirmou que violência e radicalização seria atos de “provcadores”) . 

O PSTU também tem priorizado as ações de cúpula (ações da Coordenação Nacional) da CON-
LUTAS, desrespeitando inclusive deliberações do Encontro de Rio Grande do Sul. Isto marca um contraste 
entre o “discurso” e a prática. Ou seja, se quer construir um “movimento de base” mas se toma métodos de 
cúpula, e se indica o privilegiamento da ação direta, mas os critérios para eleição de delegados de Congres-
so priorizam mais as entidades que a classe em luta.  É interessante que a proposta de critérios para eleição 
de delegados para o Congresso apresentada pelo PSTU (que dá mais peso a direções de sindicatos que a 
oposições sindicais), é muito parecida com uma proposta que a Articulação/PT, apresentou e aprovou no III 
Congresso da CUT em 1988, marco inicial da burocratização desta central). Apesar de critica a “democracia 
burguesa”, o PSTU investiu bastante na aliança com o PSOL, que tem um projeto claramente “eleitoreiro”, 
e visa subordinar a luta de massas a esta estratégia reformista. Além disso, a priorização das articulações 
pela cúpula (na construção da CONLUTAS pela Coordenação Nacional) sem uma construção efetiva das 
CELUTAS (as estaduais da CONLUTAS), já demarca um perigo de “verticalização” da CONLUTAS ainda 
no nascedouro. 

O setor majoritário e hegemônico do CONLUTAS desta maneira se move sobre algumas contradi-
ções (ambas simultaneamente objetivas e subjetivas),  que é a contradição entre a idéia de uma central de 
classe que reúna diversos setores do proletariado e sua composição social real, e outra, que é o discurso da 
“ação direta” a composição na prática com setores que investem prioritariamente na democracia burguesa, 
por exemplo. E como diz a teoria bakuninista, a ação faz o ser; qualquer coisa não é senão o que ela faz; 
sem uma prática da ação direta e da mobilização de baixo para cima, não se estará rompendo efetivamente 
com o modelo corporativista de mobilização. 

Uma terceira contradição é a do “campo revolucionário”, que compreende as organizações que se 
auto-definem como revolucionárias, e que corresponde ao setor “minoritário” do encontro, composto por 
grupos marxistas e trotskistas em sua maioria. Este campo heterogêneo, não teve mínimas condições de 
se articular e apresentar uma proposta de contraposição realista as propostas do setor majoritário. Apresen-
taram diversos erros de “método de intervenção” (obstruindo falações, atropelando a pauta, abusando de 
“questões de ordem e encaminhamento” para fazer defesa de posições políticas), “quebra de ética na dis-
cussão” (fazendo acusações graves sem apresentar fundamentações em provas), problemas de concepção 
política que se traduziam em posições políticas “vanguardistas, voluntaristas e irrealistas”, como a defesa 
da realização de uma “greve geral” imediatamente, que vários grupos sustentaram. Nenhum destes grupos 
realizou uma análise concreta da realidade, das condições de luta, da composição real do encontro, de sua 
força e debilidade efetiva. Ou seja, o “campo minoritário” não teve maturidade para formular e apresentar 
nenhuma proposta alternativa ao “campo majoritário”. As poucas organizações que tinham uma análise 
mais ponderada do processo não tiveram condições de intervir decisivamente no rumo dos acontecimentos 
devido à correlação de forças (como a UNIPA e o CPR). 

Estas Contradições irão marcar o destino do CONLUTAS. É preciso dizer que os traços fundamen-
tais do processo já estão basicamente delineados. A hegemonia do PSTU, tanto na direção dos aparelhos 
quanto na base, implica que a direção histórica do movimento proletário está nas mãos de um partido que 
está no campo reformista, em composição com outro partido, o PSOL, também reformista. Por outro lado, 
os grupos revolucionários precisam se constituir enquanto alternativa real em meio a este processo, o que 
não foram, no II Encontro do CONLUTAS. 

Podemos dizer que a partir destas considerações, é possível indicar algumas tendências possíveis 
para o processo de reorganização do proletariado e de formação do CONLUTAS. Podemos dizer o momen-
to compreendido entre o II Encontro (agosto de 2005) e o I Congresso (abril de 2006) será decisivo. 



 
1º) a CONLUTAS será possivelmente, uma alternativa para romper com o governismo, mas não se 

constituirá numa central de tipo sindicalista revolucionária, ou seja, que rompa com o modelo corporativista. 
A composição real do I Encontro da CONLUTAS e as forças políticas hegemônicas nele, indicam exatamen-
te isso. A CONLUTAS representará uma ruptura com o governismo, mas não representará uma ruptura com 
modelo reformista de luta de massas. 

2º) a CONLUTAS será possivelmente, uma Central Sindical, mesmo que aberta formalmente, a 
movimentos populares. Isto porque, para que ela se tornasse isso, seria fundamental investir num trabalho 
de base junto a tais movimentos, e também um trabalho no campo, junto ao movimento camponês. 

3º) a CONLUTAS cumprirá possivelmente, a tarefa de desgastar parcialmente o modelo reformista, 
e criar um meio sindical menos atrelado ao governismo e a política burguesa, impulsionando as lutas contra 
as reformas liberais e o modelo econômico. 

 
Isto significa que os destinos, o caráter e as tarefas da CONLUTAS no processo de reorganização 

do proletariado brasileiro, vigentes em meio a contradição histórica entre “governismo X anti-governismo”, 
já estão basicamente delineados. Porém, é possível ainda que hajam alterações devido a quatro fatores: 1) 
a mudança global de orientação dos Partidos (PSTU e PSOL); 2) a lutas internas dentro dos Partidos (entre 
“direção e base” ou entre tendências que possam ir mais a esquerda que a linha oficial); 3) a emergência 
de novos atores e fatos sociais, como a eclosão de mobilizações e lutas “espontâneas”, que confluam para 
dentro do CONLUTAS; 4) a intervenção e trabalho político localizado de forças políticas minoritárias, desde 
que estas tenham propostas realistas e uma ação conseqüente.  

A UNIPA entende que a CONLUTAS neste momento, pode ser ainda uma ferramenta fundamental 
para a re-organização do proletariado brasileiro, mesmo com as contradições indicadas acima. E exata-
mente por existirem estas contradições, existe ainda um espaço de disputa (propaganda e agitação) a ser 
explorado pelos revolucionários. A ação da UNIPA neste contexto tem como objetivo: 1) fortalecer as lutas 
contra o governismo e liberalismo; 2) desgastar a via reformista; 3) se fortalecer enquanto organização e 
dar visibilidade a sua proposta política. Neste sentido, entendemos que é preciso neste momento: 1) intervir 
no processo de construção do CONLUTAS, através da Construção da CONLUTAS pela base; as Coorde-
nações Estaduais, e dentro desta, a organização por local de trabalho, estudo e moradia; 2) apontar que 
sem a destruição do sindicalismo de estado/corporativista, sem a qual é impossível criar no médio prazo 
uma alternativa real para os trabalhadores. Isto significa que antes de tudo, a estratégia adotada deve ser 
a ação direta das massas, e processo democrático, de baixo para cima, e não de cima parabaixo. Com 
relação as nossas propostas para o CONLUTAS, elas estão mais desenvolvidas no texto “As Reformas do 
Governo Lula e as Tarefas do Proletariado”. È preciso dizer que este apoio a UNIPA a CONLUTAS se pauta 
na analise de que de ela pode cumprir determinadas tarefas históricas (como o aumento do nível da luta de 
classes), e é somente enquanto esta proposta puder cumprir tais tarefas, iremos apoiá-la.

É preciso fazer uma profunda reflexão sobre as causas e a responsabilidade dos trabalhadores no 
processo de degeneração da CUT e do PT (que os levou a serem um instrumento servil nas mãos da bur-
guesia). Por isso, conclamamos todos os sinceros ativistas em sindicatos, partidos políticos e movimentos 
sociais a pesar estas reflexões. É fundamental não permitirmos a burocratização e introdução da política 
burguesa em nosso meio sindical-popular, como aconteceu no passado, sob pena de paralisar as lutas do 
proletariado nesta conjuntura tão grave.
 

Ir ao Povo ...
Lutar para organizar, Organizar para Lutar !!!



Sindicalismo Classista X 
Sindicalismo Corporativista: 

a luta de classes no interior do movimento sindical brasileiro 

uniPa - ComuniCado # n º10 – rio de Janeiro, outubro de 2005. 

As organizações de luta do proletariado brasileiro, criadas nos anos 1980, degeneraram. A CUT 
(Central Única dos Trabalhadores), criada para servir como arma de luta pelos direitos dos trabalhado-
res, transformou-se na prática, num instrumento da burguesia. Para formular hoje uma alternativa de luta 
popular-sindical, é preciso refletir criticamente sobre as causas desta degeneração. E pensar um modelo 
alternativo de sindicalismo.  

Um fator fundamental na degeneração da CUT é a estrutura sindical e a relação político-ideológica 
que os militantes e dirigentes sindicais estabeleceram com esta estrutura. Em primeiro lugar, é preciso indi-
car que existe um tipo de estrutura sindical no Brasil e que esta estrutura tem uma história. Ela surge a partir 
dos anos 1930, quando depois da “revolução burguesa”, é sistematizada a legislação sindical e trabalhista. 
Em 1943 foi criada a CLT (consolidação das leis trabalhistas), inspiradas diretamente na Carta del Lavuoro, 
de Mussolini (ditador fascista italiano). Logo, a estrutura sindical brasileira é um legado do fascismo italiano 
e do autoritarismo fascista de Getúlio Vargas. 

Esta estrutura é feita para que o movimento sindical sirva aos interesses da burguesia, e não aos 
interesses do proletariado. Vejamos um artigo da CLT que define a essência do sindicalismo de estado:
 

“Art. 513: São deveres dos sindicatos:
d) colaborar com o Estado, como órgãos técnicos e consultivos, no estudo dos problemas que se 

relacionam com a respectiva categoria ou profissão liberal. 
Art. 514: São deveres dos sindicatos:

e) colaborar com os poderes públicos no desenvolvimento da solidariedade social.” 
 

Ou seja, o primeiro principio desta estrutura sindical, é a colaboração de classes. Sua essência é 
o corporativismo.  Esta ideologia (colaboracionista e corporativista) é expressa fielmente na organização 
sindical. Ela tem três mecanismos principais: 1) a investidura sindical; 2) o imposto sindical; 3) a unicidade 
sindical. Os artigos 516 da CLT estabelecem a “unicidade sindical”. O que é a unicidade sindical? É o dis-
positivo que reconhece somente um único sindicato representativo de uma mesma categoria numa mesma 
base territorial. Isto significa que quem “investe” o sindicato do poder de representar os trabalhadores, é o 
Estado, através do Ministério do Trabalho. Sobre o princípio da unicidade sindical, se estabelece a estrutura 
sindical vertical, que divide os trabalhadores na base e os centraliza na cúpula, através do atrelamento 
direto ao ministério do trabalho e ao Estado. O Imposto sindical é um mecanismo de regulação, que obriga 
o sindicato a se voltar em grande parte de suas atividades para atividades assistencialistas (assistência 
médica, funeral).  

O surgimento do novo sindicalismo através das oposições sindicais (1964-1978), levaria a uma 
critica desta estrutura sindical. 
 

“Como se vê, este não é um sindicato que sirva ao trabalhador. A atual estrutura sindical foi 
criada pelos patrões contra os operários e isso é uma estrutura anti-operária. O papel da oposição 

sindical é o de desmantelar a atual estrutura e construir uma nova, independente dos patrões e 
do Governo, a partir da organização da fábrica.” (Tese da Oposição Sindical Metalúrgica de São 

Paulo, 1979). 



 
A CUT nasce então sobre a base da critica desta estrutura, e acreditavam alguns, para destruir a 

estrutura do sindicalismo de Estado. Como então a CUT degenerou e se tornou instrumento dócil nas mãos 
da burguesia?

Para entender então como a CUT degenerou, devemos então correlacionar dois fatores: 1) as 
contradições internas da CUT; 2) o desenvolvimento de uma força e projeto política hegemônico reformista, 
através da relação “Partido-Sindicato.” (o PT). A CUT apesar de criticar a estrutura sindical, não levou a 
crítica até as últimas conseqüências, de maneira que permitiu que seus sindicatos continuassem atrelados 
ao Estado. 

Além disso, uma grande parte da militância cutista estava integrada no PT, que tinha um projeto de 
participação no Estado burguês; a participação na democracia burguesa entra em contradição com a critica 
do sindicalismo de Estado. Em pouco tempo, o “eleitoralismo” se impôs, e a critica da estrutura sindical e 
seu modelo de movimento foi sacrificada em favor dos interesses do Partido (PT). Isto porque para que o 
PT ganhasse a confiança da burguesia, foi preciso frear as lutas proletárias (especialmente as greves). E 
esta estrutura sindical favorece exatamente a paralisação das lutas do proletariado.  Mas o que opor ao 
sindicalismo corporativista ou sindicalismo de estado? 

A este sindicalismo corporativista devemos opor o sindicalismo classista e o sindicalismo revolucio-
nário. O que é o sindicalismo classista?  Podemos dizer que o sindicalismo classista e o sindicalismo revolu-
cionário surgem, conjuntamente, num determinado momento histórico: o da primeira geração do movimento 
socialista da AIT (Associação Internacional dos Trabalhadores), fundada em 1864. 

Com a fundação da AIT, se estabelece um estado de espírito fundamental, expresso na máxima 
“a libertação dos trabalhadores é obra dos próprios trabalhadores...” No primeiro congresso da AIT (1866) 
são lançados os pilares do sindicalismo classista: 1) luta do trabalho contra o capital; 2) solidariedade de 
classe, tendo por base as reivindicações econômicas (da qual a reivindicação da jornada de 8 horas e os 
fundos de socorro mútuo eram os principais instrumentos naquele momento); 3) a ação direta, ou seja, o 
reconhecimento de que somente a luta dos trabalhadores é capaz de realizar sua libertação. 

O sindicalismo classista toma por base a luta de classes, o classismo; a atual estrutura sindical bra-
sileira toma por base a colaboração de classes, o corporativismo. È óbvio então que, qualquer organização 
proletária que não critique e aponte para a liquidação desta estrutura sindical, tenderá a degenerar como a 
CUT, ou pelo menos, se imobilizar nas contradições por ela geradas.  

Quais as características do sindicalismo classista? Além da luta de classes, da solidariedade eco-
nômica e da ação direta, uma característica fundamental é a greve. Ou seja, a luta direta do “trabalho contra 
o capital”. Para perceber como a CUT negou estes princípios, basta ver que entre 1990 e 1997, o número 
de greves e de grevistas recua, por conta da “reestruturação produtiva”, mas também pela estratégia política 
adotada pelo setor majoritário da CUT (articulação sindical), que investiu num sindicalismo corporativista, 
e conduziu os trabalhadores a esta opção. Isto significa que os tipos de greve também se modificaram: as 
greves por empresa passaram a representar a maior quantidade de greves, enquanto que as greves gerais 
por categoria diminuíram. 

Podemos então afirmar que a critica e destruição do sindicalismo de estado ou corporativista é 
condição necessária (apesar de não suficiente) para o desenvolvimento da luta de classes no Brasil,  para a 
defesa efetiva dos interesses dos trabalhadores. Ao sindicalismo corporativista devemos opor um sindicalis-
mo classista. Isto significa um sindicalismo que prioriza a luta de classes, a solidariedade econômica, a ação 
direta e as greves gerais por categoria, e sua coordenação em formas de organização e luta inter-sindicais, 
de baixo para cima.    

Do ponto de vista revolucionário, o desenvolvimento do sindicalismo classista é estratégico, pois, 
somente em meio à hegemonia do sindicalismo classista pode se desenvolver o sindicalismo revolucionário. 
O desenvolvimento do sindicalismo revolucionário (primeiramente como estado de espírito, depois como 
tendência e finalmente como direção do movimento de massas), é pré-condição da revolução socialista. Por 
isso, a palavra de ordem revolucionária hoje é: destruição da estrutura de sindicalismo de estado, constru-
ção do sindicalismo classista.



Ir ao Povo – Lutar para Organizar, Organizar para Lutar! 
Construir o Poder Popular !



A Ineficácia do “Pacifismo” Reformista
A experiência da Greve dos SPF de 2005

 uniPa - ComuniCado n º11 – rio de Janeiro, Janeiro de 2006. 

Desde que o Governo Lula/PT foi eleito se tornou gerente da política do liberalismo econômico. 
As direções das entidades e o movimento sindical-popular em seu conjunto então passam por uma crise. 
Esta crise tem suas origens em duas raízes históricas: uma é o sindicalismo de estado ou corporativista; 
outra é o método de luta implementada pelas direções (que se ajustam aos ditames político-ideológicos do 
sindicalismo de estado e da política de colaboração de classes). 

As análises das greves deflagradas no ano de 2005 ajudam a comprovar estas afirmações. Elas 
foram caracterizadas por entraves, derivados de elementos conjunturais (a ação das forças governistas, 
CSC, Tribo, DS e outras) dentro dos sindicatos e movimentos, mas também estruturais (o sindicalismo cor-
porativista e: o método de luta “pacifista” das direções sindicais hegemonizadas pelo PSOL e pelo PSTU) . 

A greve da educação federal, liderada pela Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior- 
Sindicato Nacional (ANDES-SN), Federação dos Trabalhadores das Universidades Brasileiras (FASUBRA) 
e Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica e Profissional (SINASEFE) durou mais 
de 90 dias. O movimento grevista, no entanto, não conseguiu construir uma greve unificada e apostou nas 
negociações em separado com o governo federal. É necessário destacar que as direções sindicais, no 
ANDES-SN hegemonizada pelo PSOL apostaram claramente nas negociações com o governo, uma vez 
que o Sindicato já vinha negociando com o MEC. A FASUBRA rachada em dois campos o Governista (Tribo-
PT, CSC-PCdoB) e o anti-governista, também seguiu um caminho parecido. O Setor Governista apostou 
na negociação, que não levou ao reajuste, lembrando que em 2004, a FASUBRA saiu de greve depois de 
uma negociação com o governo que não cumpriu o acordo. Em 2005, a oposição (Vamos a Luta/PSTU) 
encampou a Greve, sustentada pela base mesmo com a sabotagem dos governistas, após longo meses 
de greve e brigas internas na  Federação, foi aceito a proposta do MEC de apenas implementar a 2º fase 
do Plano de Carreiras, deixando o aumento linear de lado. A postura da FASUBRA acabou prejudicando 
os servidores técnicos administrativos da base do SINASEFE, uma vez que os professores receberão os 
12,5% de aumento no salário base e os técnicos administrativos ficaram sem esse aumento.

As direções sindicais apostaram em uma greve pacifica e diplomática. O PSTU, que poderia apli-
car um método de luta radicalizado não o faz por sua política de aliança com o PSOL, em razão desta sua 
política de frente eleitoral com o PSOL (o que é utilizado pelo PSTU como argumento para dizer que não há 
condições para atos radicalizados), mas os problemas são de suas concepções e estratégias políticas, de 
maneira que a luta fica emperrada e as greves presas a contradições internas. 

No primeiro semestre de 2005, o Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica 
e Profissional(SINASEFE) indicou na plenária da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Serviço 
Público Federal o indicativo de construção de uma greve unificada dos Servidores Públicos Federais.  A 
FENASPS lançou uma greve isolada em junho desse ano. Com 80% da categoria em greve[ i ], aceitou 
depois de 60 dias uma proposta rebaixada do governo que não garantia a reestruturação do plano de car-
reira e muito menos o aumento reivindicado. Apesar de apoiar uma greve unificada a Plenária Nacional da 
FENASPS[ ii ] decidiu por uma greve isolada para conquista do plano de carreira, no acordo com o ministério 

[ i ] - Nota do Comando Nacional de Greve da FENASPS, no site: www.fenasps.org.br

[ ii ] - A FENASPS, nas resoluções da plenária do dia 23 de abrial de 2005  indica: “1 – A FENASPS está empenhada prioritariamente 
na construção da Campanha Salarial Unificada dos Servidores Federais organizada pela CNESF e realizará todos os esforços 
necessários para forjar a unidade;” no entanto três pontos abaixo indica  “A FENASPS, em relação ao Plano de Lutas defen-



do planejamento, o plano de carreira vai ser discutido em um GT e começara, caso aprovado, em 2007. 
O que ficou evidente dentro em diversos momentos foi à aposta do movimento grevista em uma 

“greve pacifica” (salvo ações violentas, mas isoladas, como piquetes dentro da greve e ocupações de reito-
ria, geralmente a revelia das direções sindicais). Há três meses se aposta em um “desgaste do governo” e 
um “apoio da mídia”, que não traz resultados objetivos. 

As ações defendidas pelas direções sindicais, no ANDES-SN, o PSOL, na FASUBRA a oposição 
Vamos a Luta, privilegiam a ação pacífica e legalista. Nas análises nos comunicados de greve dos sindica-
tos, não só da educação como de outros setores, as ações privilegiadas são: negociações com parlamenta-
res, acampamentos, vigílias, panfletagens e audiência públicas. Segundo o Dieese[ i ] das 302 greves que 
ocorreram em 2004, em apenas 20% foram empregados atos públicos, ocupações, acampamentos, vigílias, 
passeatas e piquetes.  As direções sindicais e partidos reformistas como PSOL e PSTU vem apostando na 
mídia para conquistar seus objetivos, ou seja, as ações são direcionadas para os jornais e canais de televi-
são e não para conquista dos objetivos dos trabalhadores.     

Enquanto pela América Latina, os “piqueteros” no argentinazo de 2001e a COB na Bolívia em 2005, 
os imigrantes nos subúrbios da França e o próprio MST no Brasil dos anos 90, utilizavam ações diretas 
(bloqueios de ruas e rodovias, ocupação de prédios públicos durante dias com retenção de autoridades, 
enfrentamento com os aparelhos repressivos de Estado; manifestações de rua radicalizadas, queima de 
carros, ônibus e estações de trem) as direções e oposições sindicais, como PSOL e PSTU, apostam nas 
negociações e condenam essas práticas aqui, mostrando como são apenas retóricas suas exaltações a 
Argentina, Bolívia e agora a França.

Na última década as perdas do proletariado foram significativas.  O aumento do Proletariado Mar-
ginal e sua crescente pauperização são evidentes, o setor “informal” da economia, camelôs, ambulantes, 
trabalhadores sem nenhum direito trabalhista representam quase 50% da força de trabalho no Brasil. Afe-
tados pelo desemprego, resultado da liberalização da economia brasileira, desde do Governo Collor, e pela 
burocratização da CUT, basta lembrar que o último “ensaio de greve geral” no Brasil foi em 1989. De 1992 
a 1997, o desemprego aumentou e houve redução no número de trabalhadores com carteira assinada, 
segundo dados do IBGE[ ii ]. Nas regiões metropolitanas, como Belo Horizonte, o índice de desemprego no 
mês de outubro desse ano chega aos 16%, em Recife chega aos 22%[ iii ]. 

Em 2004 o serviço público federal fez 185 greves, 61% do total no Brasil. Dessas, apenas 6,5% 
tiveram suas reivindicações integralmente atendidas[ iv ]. Não se conseguiu fazer uma greve unificada e 
a negação do método da ação direta violenta aliada aos problemas estruturais do sindicalismo no Brasil 
explica este processo, e provam a total falência do pacifismo reformista. O aumento do desemprego, do 
número de trabalhadores informais e a defasagem salarial de várias categorias, como o Comércio em Belo 
Horizonte[ v ]. O proletariado brasileiro vive um momento de retrocesso das suas conquistas.

O método pacifista de luta aplicado nas greves é uma das causas das constantes derrotas que são 
impostas aos movimentos grevistas. O que o patrão, o governo e empresário tem a perder com greve paci-
ficas, diplomáticas, que não afetam a propriedade privada e a produção/circulação de capital? Essas greves 
trazem poucas conquistas para as categorias (normalmente, conquistas salariais localizadas) e quase ne-
nhuma para o proletariado em seu conjunto (já que as bandeiras como a redução da jornada de trabalho, 
para ampliar a oferta de emprego não tem sido encaminhada).

O Sindicalismo Corporativista ou de Estado pode ser identificado como um problema da estrutura 

derá a realização de um ou dois dias de mobilização de todos os federais no mês de maio e o indicativo de greve por tempo 
indeterminado a partir do dia 02 de junho de 2005; 2. - No entanto, considerando a hipótese de não ocorrer um movimento 
dos federais, capaz de estabelecer uma negociação de conjunto com o governo, a FENASPS trabalhará pela construção da 
campanha dos trabalhadores da seguridade Social, hierarquizada pela conquista de um plano de carreira;”

[ i ] - Dados referentes ao Estudo  “Movimento Grevista 2004” realizado pelo DIEESE.

[ ii ] - Dados referentes a pesquisa do IBGE “ Mapa do Mercado de Trabalho no Brasil”, encontrado no site www.ibge.gov.br

[ iii ] - Dados referentes a pesquisa mensal de emprego do DIEESE.

[ iv ] - Dados referentes ao Estudo  “Movimento Grevista 2004” realizado pelo DIEESE.

[ v ] - Dados referentes a pesquisa Mensal de Emprego do DIEESE.



organizativa. O “pacifismo” é o método que mais se ajusta a esta estrutura organizativa. A  defesa quase 
que religiosa da “diplomacia com patrões” e aparelhos repressivos de Estado (na resolução dos conflitos 
da classe trabalhadora) é uma característica desse tipo de sindicalismo. O pacifismo reformista mostra sua 
total ineficácia, não leva adiante a luta de classes dentro das categorias e impede um movimento mais forte 
e unificado. Somente a violência das massas como método de luta é capaz de mudar esse panorama. 

Para construir uma alternativa para a classe trabalhadora brasileira, é preciso optar entre duas vias: 
a da estratégia da ação direta (da qual o centro é a luta dos trabalhadores) ou a estratégia da ação pacifica 
e legalista (que subordina a luta dos trabalhadores a ação dos Partidos dentro da Democracia Burguesa).  
E nesta opção estratégia pelo movimento sindical-popular reside os destinos da classe trabalhadora no 
Brasil. 

A ação direta exige um sindicalismo classista (em termos de consciência e que se materializa um 
tipo de estrutura organizativa, a organização de baixo para cima  sem regulação estatal); mas exige também 
um método combativo (ou seja, que postule como centro a violência de massas). Assim, a mesma crítica 
feita a estrutura do movimento sindical, ou seja, ao seu corporativismo ligado à estrutura sindical varguista 
(o Sindicalismo de Estado), deve ser feita aos métodos de ação sindical. 

A “ação direta” exaltada no plano do discurso será anulada pela estrutura corporativista do sindica-
lismo e pelo método pacifista aplicado pelas direções (e façamos uma critica justa, acatado quase que sem 
contestações pelas bases). Quando não se aponta para um novo tipo de estrutura e organização sindical e 
métodos de luta das massas, a “ação direta” não passará de uma retórica vazia.Assim está mais do que na 
hora de fazermos uma opção real: ou adotamos a estratégia da ação direta como forma de resistência as 
reformas liberais de Lula e para luta por vitórias maiores ou teremos de nos contentar com as rebaixadas 
conquistas corporativas. A Argentina e Bolívia dão o exemplo de que a estratégia da ação direta é única e 
eficaz.
 

LUTAR PARA ORGANIZAR! 
ORGANIZAR PARA LUTAR! 

TODO PODER AO POVO!



Os Revolucionários e a 
Democracia Burguesa:

O Papel do Proletariado e suas Vanguardas 
frente às Eleições de 2006

 uniPa #  ComuniCado n º12 – rio de Janeiro, Janeiro de 2006. 

CArACterizAção dA situAção eConômiCo-soCiAl e polítiCA do BrAsil nos Anos de 2004-
2006 

a) O Brasil vive uma “situação não revolucionária”. Afirmar isto implica indicar uma determinada 
correlação de forças dentro da sociedade, entre as diferentes frações de classe: significa especialmente que 
o proletariado está marcado pelo fracionismo, ou seja, não desenvolve uma ação coletiva de classe; dentro 
da conjuntura histórica especifica, significa também que o Brasil, que passa pela ultimas fases da transição 
do intervencionismo para o liberalismo econômico, impõe uma conjuntura em que as frações burguesas da 
sociedade atacam os direitos dos trabalhadores, colocando estes numa situação de defensiva estratégica;

 
b) nos anos de 2004-2005: as condições objetivas e subjetivas para um ascenso nacional de lutas 

não foram devidamente exploradas pelo “campo reformista”, hegemônico no movimento sindical-popular, 
o PSTU e PSOL; o primeiro investiu numa aliança com o PSOL, e pouco na estruturação efetiva da CON-
LUTAS e o PSOL procura reeditar a política de “frente popular” do PT, buscando a aliança com setores da 
burguesia para fazer oposição ao Governo Lula. 

 
c) O movimento sindical-popular está sob a direção e hegemonia reformista: o oportunismo de 

direita do PSOL, de um lado, mantém essencialmente a política moderada, sem capacidade de conduzir as 
lutas reivindicativas do movimento sindical-popular e apostando apenas na democracia burguesa; o oportu-
nismo de esquerda do PSTU, apesar de apontar para a oposição ao governismo e a critica do “reformismo”, 
tem uma política (que parece estratégica) de aliança eleitoral com o PSOL. Assim, a direção do movimento 
gira direta (PSOL) ou indiretamente ( PSTU), em torno de uma política de “frente popular” para o ano 2006. 
A reedição de uma política de “frente popular” para o movimento social no ano de 2006 implica o retarda-
mento da reorganização séria da classe trabalhadora, e o enfraquecimento de suas lutas e capacidade de 
resistência.  

 
d) Em 2005 especificamente, a crise política, a ação da oposição burguesa e a ameaça de greve 

geral no funcionalismo publico e as greves parciais, levaram a um atraso na implementação das reformas 
sindical e trabalhista; neste sentido, o proletariado ganhou um tempo precioso para investir na sua auto-
organização e resistência as reformas liberais na economia e sociedade. 

 
e) O ano de 2006 será decisivo para os destinos do proletariado brasileiro. Isto porque as eleições 

presidenciais de 2006 serão um divisor de águas para o movimento sindical-popular e para os partidos 
políticos que representam diferentes interesses e composições de classe. De um lado, veremos como a 
experiência do Governo Lula/PT será processada dentro do movimento sindical-popular e do conjunto não 



organizado da população, se a desilusão levará a uma crítica teórica e prática do próprio reformismo ou 
apenas do PT. De outro lado, a nível da luta intra-classes na burguesia, veremos uma luta entre as diferen-
tes composições de frações de classe (representadas nas diferentes alianças político-partidárias possíveis 
entre PFL, PSDB, PMDB, PT), que afetará o modo de distribuição do poder entre os grupos componentes 
destas alianças e frações. È importante indicar com clareza que os resultados das eleições não afetarão 
nem o regime econômico (liberal) nem o modelo econômico (agroindustrial exportador) constituído no Brasil. 
Mas o resultado da disputa eleitoral representará a adoção de diferentes estratégias políticas e macroeco-
nômicas (como a forma de condução das reformas sindical e trabalhista) afetando assim o campo de ques-
tões de interesse para a luta de classes e conseqüentemente, a luta do proletariado (já que a forma como 
PSDB, PFL ou PT de conduzirem a relação com os movimentos sociais é distinta).

Cenários eleitorAis 

f) Conjuntura Nacional: Com relação às eleições 2006, sem uma aliança PFL/PSDB, entendendo-
se por isso a construção de uma candidatura única, as chances de vitória de Lula/PT aumentam (ainda mais 
se levarmos em consideração que o PMDB deve lançar candidato próprio no primeiro turno, em caso de um 
“2º turno”, a tendência deve ser uma parte importante do PMDB apoiar Lula). Caso ocorra uma aliança PFL/
PSDB a situação se equilibra, e esta aliança pode vir a sair vitoriosa nas eleições. 

 
g) Além das coligações partidárias, outro elemento a influenciar decisivamente o processo político 

nacional, e as eleições presidenciais em particular, é o controle da maquina publica exercido pelo PT, que 
através da liberação de obras e orçamentos, de programas populistas (como Pro-uni, Fome Zero e demais 
medidas clientelistas), fortalecem ainda a capacidade do PT em mobilizar apoio eleitoral (seja nas camadas 
populares, seja entre as frações burguesas e elites dirigentes regionais e locais). As medidas clientelistas 
do PT adquirem maior eficácia ainda em razão da hegemonia reformista no movimento popular e da desor-
ganização relativa da classe trabalhadora. 

 
h) Um fator desfavorável ao PT é o desgaste provocado pelas denuncias de corrupção feitas em 

2005, o que por si só não é um fator suficiente para minar a capacidade eleitoral do PT (apesar do seu “es-
quema de corrupção”, que financiou a campanha de 2002, estar “queimado”, o que pode comprometer em 
parte as possibilidades de reeleição de Lula). Mas em outras ocasiões, indivíduos e partidos políticos evolvi-
dos em denuncias de corrupção, conseguiram se eleger ou reeleger. O que demonstra que o decisivo não é 
o desgaste “moral do PT”, mas sim a neutralização dos esquemas ilegais de financiamento de campanha.  

 
i) Um outro fator fundamental, a influenciar o processo eleitoral, é o debate em torno da “reforma 

sindical e trabalhista”. A reforma trabalhista é uma demanda do empresariado nacional e também das agên-
cias internacionais (como o FMI). O grande dilema para a burguesia é que o PT não encaminhou as refor-
mas trabalhista e sindical até o momento; o PT e Lula reeleitos podem acelerar estas reformas (cumprindo 
o papel de imobilizadores do movimento sindical-popular, como fizeram em 2005 nas greves dos servidores 
públicos). Caso o PSDB ou PFL ganhem as eleições para o Governo Federal, estas podem ser atrasadas, 
porque o PT pode voltar a fazer uma “oposição”  oportunista as reformas (no Parlamento e nos Sindicatos). 
Desta maneira, uma vitória do PT pode ser mais interessante para as frações da classe dominante e para o 
imperialismo do que uma vitória do PSDB/PFL. 

 
j) Conjuntura Mundial: Dados divulgados pela imprensa indicam que “América Latina” vem perden-

do investimentos para o “Leste Europeu”, em razão da maior flexibilização das relações de trabalho naquela 
região. Assim, a concorrência regional pelo investimento estrangeiro pressiona no sentido da aceleração da 
realização das “reformas” no Brasil. O papel de acelerador deste processo que o PT pode cumprir, somado 
a esta pressão da conjuntura mundial, é mais um ponto favorável ao PT na campanha presidencial. 

 



l) A conjuntura na América Latina indica o predomínio dos governos de tipo “frente popular” (Partido 
Socialista no Chile; Evo Morales, Movimento ao Socialismo, Bolívia; Nestor Kichner, Partido Justicialista, Ar-
gentina; Lula, Partido dos Trabalhadores no Brasil; Tabaré Vázquez, EP-FA no Uruguai), de maneira que as 
forças políticas que ocupam a posição de elite dirigente, são oriundas de partidos e tendências do movimen-
to sindical-popular ou a ele vinculados. O Governo Lula e o PT têm um transito entre estes governos que o 
PSDB/PFL não teriam, de maneira que esta articulação – fundamental para a estabilidade macroeconômica 
e social na América Latina – pode ser mantida de maneira mais eficaz pelo PT. 

 
m) Além disso, o pagamento antecipado da parcela da divida externa (realizado em janeiro de 

2006) pode indicar uma sinalização para o capital internacional e imperialismo, de que o PT continuará 
mantendo os compromissos, buscando assim assegurar o apoio externo para reeleição de Lula, caso este 
confirme sua candidatura.

 
n) O conjunto de fatores analisados acima indica que apesar da crise política de 2005, a melhores 

possibilidades nas eleições presidências de 206, hoje, estão do lado do PT e da reeleição de LULA. O PT 
pode ser ainda o melhor instrumento para a consolidação da transição do regime econômico intervencio-
nista para o regime econômico liberal. O PSDB e o PFL e o PMDB podem conseguir reverter esta situação, 
com a aliança eleitoral e a mudança da conjuntura internacional. Mas poderíamos dizer que hoje 60% das 
chances estão para o PT e 40% para o PSDB/PFL.

orientAções pArA A lutA populAr 

o) No âmbito do movimento sindical-popular, como desdobramento do processo de ruptura com 
as entidades governistas (CUT, UNE), se realizará o CONAT (Congresso Nacional dos Trabalhadores), 
em maio de 2006. Com relação ao CONAT e o CONLUTAS e o processo de ruptura com a CUT, dirigido 
principalmente pelo PSTU, indicamos certas contradições identificadas pela nossa análise (ver Balanço da 
Conjuntura, Comunicado nº 09, Set/2005). Dois fatores podem comprometer o sucesso do CONAT: 1º) o 
processo preparatório do Congresso está débil, as discussões não estão sendo realizadas na quantidade e 
qualidade necessária nas bases. No Rio de Janeiro, por exemplo, o processo não adquiriu a dimensão de 
um debate ativo, com plenárias amplas e dinâmicas. Isto não é resultado somente da ação do PSTU, mas 
reflete em parte o próprio refluxo do conjunto do movimento social e sindical; 2º os custos de inscrição dos 
delegados (R$ 180, 00) pode influir bastante também na composição do CONAT, de maneira dificultar a 
participação de delegações de movimentos, oposições sindicais e sindicatos menores.  

 
p) Logo, o CONAT deverá ser um evento de porte médio, com alguns milhares de delegados, 

sem um debate efetivamente aprofundado que expresse o desenvolvimento da consciência de classe do 
proletariado brasileiro. Mas apesar disso, deverá reunir um importante campo de militantes, especialmente 
da vanguarda, servindo assim como espaço de propaganda para os revolucionários. E pode possibilitar a 
difusão local e regional de estruturas de mobilização classistas e combativas.  A análise que identifica a 
CONLUTAS (organização de massas) com o PSTU (partido que tem hegemonia nela), e que chega a con-
clusão de que “não se deve intervir na CONLUTAS por esta ser hegemonizada pelo PSTU” é equivocada. É 
equivocada porque parte de presupostos idealistas e sectários; se alijar de certas organizações de massa 
(quando seu programa e táticas estão a serviço das demandas da classe) é a expressão de uma análise 
sectária, já que nas organizações de massa a pluralidade das tendências políticas é um componente básico. 
Se negar a fazer a disputa nestas organizações de massa, quando os objetivos destas organizações e sua 
estrutura não contrariam os princípios teórico-ideologicos e os interesses da classe trabalhadora é um equi-
voco imperdoável, em que infelizmente, muitos grupos (por debilidades teóricas) incorrem. Não podemos ter 
ilusões com relação ao atual processo, a CONLUTAS e o CONAT, mas não podemos ser cegos em relação 
às possibilidades que coloca.   

 



q) Desta maneira, é preciso ter uma tática correta para o ano de 2006, combinar a luta ideológica 
anarquista (denuncia e critica do reformismo e da democracia burguesa, construção do sindicalismo revo-
lucionário), com a adaptação das propostas para a luta de massas, condicionando-as as atuais tarefas do 
proletariado. O papel dos revolucionários, do proletariado e suas vanguardas, é exatamente o de atuar no 
sentido da ruptura e destruição do governismo no movimento popular, de denuncia da política capitulacio-
nista do reformismo e a criação de novas ferramentas de luta. Neste sentido, é preciso indicar que não se 
pode permitir que o eleitorialismo democrático-burguês limite às lutas e formas de organização do proleta-
riado. Devemos combinar a luta político-ideologica com a luta reivindicativa, defendendo nas assembléias 
do movimento popular e sindical as nossas propostas:

 
 
1)     Campanha “Não Vote – Lute!” – convocar o boicote (abstenção) às eleições burguesas, como 

ato de desobediência civil. Não comparecer aos locais de votação (pagar multa pela falta). Realizar atos nas 
ruas no dia 03/10/2006. Isto para todos os níveis (estadual e federal). Defender tal posição em assembléias 
de base de sindicatos.

 
2)    Campanha “Salário e Trabalho para o Povo”: Paralizações Gerais Setoriais de Resistência e 

Solidariedade, que auxiliem na preparação de greves gerais setoriais: reajuste visando à composição das 
perdas salariais; índice de aumento geral dos salários. Para os trabalhadores desempregados e setores 
informais: criação de frentes de trabalho.

 
3)     Campanha de Defesa dos Direitos dos Trabalhadores: colocar a luta contra a reforma sindical 

e trabalhista como uma dimensão estratégica da luta de classes no Brasil. Organizar atos de rua e propa-
ganda contra a reforma sindical e trabalhista. 

 
4)    Campanha “Sindicalismo Classista e Combativo”: defender a necessidade de reorientar as 

bases ideológicas e organizativas da organização sindical-popular; atacar o corporativismo e  defender o 
classismo; reorientar os métodos de luta num sentido combativo, de maneira que as lutas e mobilizações da 
classe trabalhadora ganhem maior eficácia real, através da ação direta. 
 



Bakunin, sua história e seu legado
Em memória dos 130 anos da morte de Mikhail Bakunin

 uniPa - ComuniCado n º13 – rio de Janeiro, Julho de 2006. 

A retomada da memória histórica das lutas passadas dos trabalhadores pela sua libertação é de 
extrema importância para o aprendizado presente e para as futuras batalhas contra a burguesia. Por isso, 
em memória dos 130 da morte de um dos maiores revolucionários de todos os tempos, Mikhail Bakunin, 
resolvemos fazer uma homenagem que resgata sua importância enquanto sujeito histórico na segunda 
metade do século XIX e seu legado teórico/ político para o Anarquismo ou Bakuninismo. 

O revolucionário anarquista Mikhail Alexandrovitsch Bakunin, oriundo de uma família da nobreza 
rural, nasceu em 30 de maio de 1814, na cidade de Premukhimo, província russa de Twer, e faleceu em 1º 
de Julho de 1876, na cidade de Berna, Suíça. Como era comum para as elites da época, Bakunin entrou 
para o exército em 1829 e chegou a alcançar o oficialato. Em 1835, trocou a farda e as armas pelos livros e 
foi estudar em Moscou e São Petersburgo. Têm seus primeiros contatos com as filosofias e com as teorias 
contestatórias do seu tempo em 1834, quando em Moscou participou de importantes círculos de discussões 
filosóficas. Nesses círculos teve acesso a debates sobre autores do romantismo e da filosofia alemã, do 
socialismo francês nascente e da questão dos povos eslavos. 

Em 1848, ano conhecido como a Primavera dos Povos por causa das inúmeras revoluções e revol-
tas contra o despotismo monárquico, em toda a Europa quase que simultaneamente (Berlim, Viena, Paris, 
Veneza, Roma, Praga, Munique, Budapeste e Milão), Bakunin participou do Congresso Eslavo, em Praga, 
e da insurreição que o sucedera (a Insurreição de Pentecostes) e no mesmo ano participou da Revolução 
Proletária em Paris. No ano seguinte participou de outra insurreição, esta vez em Dresden (Alemanha). 

Por sua intensa atuação revolucionária armada ganhou o rótulo de terrorista, sendo preso e con-
denado à morte em 1850.A sentença de morte foi convertida para trabalhos forçados, prisão perpétua e, 
finalmente, extradição para a Rússia. Em 1857 foi exilado na Sibéria, mas em 1861 fugiu para o Japão, 
passou pelos Estados Unidos e retornou à Europa. 

Em 1864, Bakunin reencontra Proudhon, que semanas depois veio a falecer. Bakunin dá con-
tinuidade e aprofundamento à obra de Proudhon à partir de dois pilares fundamentais: o socialismo e o 
federalismo. A concepção socialista é pautada pela identificação da propriedade privada como a origem 
das desigualdades econômicas, portanto a revolução proletária deveria abolir a propriedade. Por sua vez, o 
federalismo é a base da igualdade política, pois se opõe a centralização do poder e garante a efetiva parti-
cipação política dos indivíduos organizados nas entidades da classe trabalhadora . 

Inserindo-se, portanto, nas lutas do proletariado europeu daquele período, cujas principais experi-
ências foram a organização da Associação Internacional do Trabalhadores (AIT) e o processo revolucionário 
da Comuna de Paris (1871). Podemos afirmar que através de sua militância Bakunin desenvolveu a siste-
matização da ideologia e da teoria revolucionárias anarquistas. Considerando a percepção bakuninista de 
que as esferas da sociedade (econômica, política, ideológica e cultural) estão interligadas num sistema dia-
lético de influência mútua, não poderíamos deixar de destacar as transformações ideológicas e científicas 
que marcaram o século XIX. Uma apreciação crítica da história do anarquismo ou bakuninismo, enquanto 
experiência coletiva, orientada por uma ideologia/teoria, deve indicar que na realidade esta se constitui num 
fenômeno associado a uma conjuntura histórica particular: a do surgimento do movimento proletário, das 
guerras de unificação nacionais, das lutas republicanas, do desenvolvimento do capitalismo monopolista, 
do surgimento da Primeira Internacional, e finalmente da contra-revolução internacional (depois da derrota 
da Comuna de Paris). 



Foi no seio da disputa política dentro da AIT que ficaram conhecidas as principais divergências 
entre a proposta de Marx e Bakunin para o movimento operário internacional. Para Bakunin, a exploração 
burguesa é sempre solidária, e assim também deve ser a luta dos trabalhadores contra tal exploração. 
Dessa forma, o objetivo da Internacional era organizar os trabalhadores contra o jugo da burguesia. Nos 
estatutos gerais da AIT lemos que a emancipação econômica dos trabalhadores é o grande objetivo ao qual 
se deve subordinar qualquer movimento político. Foi assim que a Aliança, seção da Internacional em Ge-
nebra, da qual Bakunin era o principal representante, tinha em seus documentos a determinação de repelir 
qualquer ação política que não tivesse por objetivo imediato a vitória dos trabalhadores sobre o capital. Uma 
das principais críticas que Bakunin fazia a Marx era a de que, para este último, a conquista do poder era a 
condição prévia para a emancipação econômica do proletariado. 

Para Bakunin era necessário que cada país tivesse o direito de seguir as tendências políticas 
que mais lhes agradassem. Diante dos impasses políticos, era fundamental que se preservasse a unidade 
da Internacional no campo da solidariedade econômica. Nenhuma teoria filosófica deveria ser a base ou 
condição oficial do Programa da Internacional, mas no seio desta tais questões poderiam ser discutidas e 
disputadas. Segundo Bakunin era assim que então se criaria a grande política da Internacional, não ema-
nando duma cabeça isolada incapaz de abraçar as necessidades do proletariado, mas da ação livre, dos 
trabalhadores de todos os países. Bakunin defendia que as mais diversas posições políticas estivessem 
representadas na Internacional desde que respeitassem seu Programa. De modo algum, como querem 
alguns pseudo-anarquistas, ele repelia o debate e a existência de partidos e organizações no interior da 
AIT, pois estava convicto da necessidade de uma organização especificamente anarquista que buscasse 
influenciar e orientar politicamente os organismos de massa. 

O que denominamos bakuninismo não é uma invenção arbitrária e a-histórica, mas um resgate 
daquilo que já havia sido dito e praticado por Bakunin. O que defendemos encontra-se plenamente de 
acordo com as orientações desse pensador, segundo o qual para desenvolver e organizar a revolução, os 
revolucionários não devem impô-la as massas, mas sim provocá-las, fomentando sua organização autôno-
ma. Chamou a atenção para o fato crucial da necessidade de uma coletividade que prepare a revolução e a 
dirija, e alertou para vigilância contra a reconstituição de autoridades, governos, Estados e ambições tanto 
coletivas como individuais. Portanto, o legado de Bakunin é de suma importância e não deve ser exemplo 
só para os anarquistas, mas para todos os demais revolucionários que seguem corajosamente construindo 
a luta pela ruptura revolucionária e pelo socialismo. Daí a pertinência de reverenciarmos sua memória, lem-
brarmos de sua trajetória marcada pelo incansável combate ao lado dos trabalhadores contra a exploração, 
contra o capital e pela libertação de todos os povos.

Viva o Bakuninismo!
Viva a Revolução Social !! 

Nota:
     - Podemos citar algumas obras de Proudhon onde as bases do socialismo e do federalismo foram construídas: “O que é a pro-

priedade?”, “Do princípio do federalismo” e “Sistema das contradições econômicas”.



Campanha Internacional
pela Reorganização do Anarquismo Revolucionário

uniPa - ComuniCado n º 14 – rio de Janeiro, agosto de 2006 

A União Popular Anarquista (UNIPA, Brasil) se une às demais organizações bakuninistas da Amé-
rica Latina, Organización Revolucionária Anarquista (ORA, Argentina) e Alianza Comunista Libertaria (ACL, 
Mexico), na Campanha Internacional pela Reorganização do Anarquismo Revolucionário.

Encontramos na ideologia e na teoria revolucionária de Mikhail Bakunin as bases sólidas sobre as 
quais devemos construir a luta internacional contra o imperialismo burguês. Somente a luta internacional do 
proletariado é capaz de destruir a exploração e a dominação globais exercidas pelos capitalistas. E nessa 
luta, uma Organização Internacional Anarquista tem um papel decisivo: conduzir o proletariado à ruptura 
revolucionária. Portanto, a UNIPA adere à iniciativa lançada pela ORA de reorganização do anarquismo 
revolucionário e convoca todos os revolucionários anarquistas do mundo a também somarem esforços para 
a nossa Unidade.

 

Pela união internacional do proletariado!!!



Anarquismo e Ecletismo, em geral 
e particularmente no Brasil.

uniPa- união PoPular anarquista - ComuniCado nº15 – setembro – 2005 

Diversos companheiros se indagam – e nos indagam – sobre a diferença entre o anarquismo 
postulado por nosso grupo revolucionário e o “anarquismo” tal como postulado por inúmeros grupos e indi-
víduos no Brasil. Esta questão remete a alguns problemas de ordem teórica e prática. Iremos explicitar tais 
diferenças para que não restem dúvidas sobre o real teor – e importância - da diferença. 

Podemos dizer que tais diferenças residem em posicionamentos teórico-práticos. Na realidade tan-
to os posicionamentos práticos diante da conjuntura derivam de posições teóricas, quanto às bases teóricas 
são explicitadas ou confirmadas por certas práticas. Também as estratégias e caminhos adotados variam de 
acordo com as “teses” ou pressupostos que orientam – explicita ou implicitamente - as ações políticas. Cabe 
então indicar as principais posições que separam o bakuninismo do ecletismo no Brasil.

Quem reivinDica o anarQuismo no BrasiL – composição De cLasse e heterogeneiDaDe organizativa.

É importante antes de tudo, realizar um rápido mapeamento do que se denomina anarquismo no 
Brasil. Entre aqueles que reivindicam a categoria “anarquismo” como forma de auto-identificação, existem 
dois diferentes tipos de grupos: os grupos políticos e os grupos contra-culturais, de afinidade ou editoriais. 

Os grupos de segundo tipo existem em grande quantidade, são inúmeros, mas devido a seu cará-
ter, se formam e desaparecem de maneira mais ou menos regular sem qualquer impacto na luta de classes. 
Todos estes grupos têm uma característica em comum: não existem para desempenhar uma ação política 
e uma intervenção coerente e sistemática na luta de classes. 

A composição de classe é variada, normalmente burguesa e pequeno-burguesa (tanto do ponto 
de vista da condição material quanto da ideologia). O “anarquismo” torna-se então uma marca ou símbolo 
(para o mundo da contra-cultura, que distingue certos grupos de outros), uma “identidade inter-subjetiva” 
que permite aglutinar indivíduos em torno de certos princípios gerais (ser contra a autoridade), ou ainda um 
mero “selo editorial”[ i ] para intelectuais carreiristas ou empresários oportunistas. 

O traço comum desses grupos é sua tendência ao apoliticismo, ao individualismo, que conjuga a 
retórica e o discurso em torno do “anarquismo” com práticas meramente contra-culturais ou  educacionis-
tas[ ii ]. Seu teor é burguês, freqüentemente contra-revolucionário, ou na melhor das hipóteses, alienado em 
relação à luta de classes. 

 Mas não é sobre estes grupos que iremos falar e fazer a crítica. Iremos falar dos grupos políticos, 
que são relativamente reduzidos em seu número. Neste campo, existem algumas organizações, especial-
mente aquelas agrupadas no FAO (Fórum do Anarquismo Organizado). Neste fórum, duas organizações 
têm maiores responsabilidades e protagonismo: a FAG (Federação Anarquista Gaúcha) e a OSL (Organiza-
ção Socialista Libertária de São Paulo).

[ i ] - O revisionismo pequeno-burguês se expressa em grupos como Centro de Cultura Social (CCS) de São Paulo e outros esta-
dos,  Instituto de Estudos Libertários, organizados em torno de intelectuais como Edson Passeti e Margareth Rago, e grupos 
como como o “SOMA” de Roberto Freire.  O anarquismo normalmente aqui é apenas uma outra denominação para um “ultra-
liberalismo envergonhado”.

[ ii ] - O “educacionismo” é um termo cunhado ainda no século XIX, para designar os adeptos da “transformação social” através da 
“educação”, que substituiria a ação política. È uma das características do anarco-comunismo de Piotr Kropotkin.



Este campo é composto por militantes do movimento sindical, estudantil e popular[ i ], que logram 
uma atuação localizada em algumas regiões do país, que em alguns momentos conseguiu repercussão na-
cional. São grupos que de maneira contínua ou descontínua atuam há quase dez anos. A questão é: porque 
a UNIPA, enquanto grupo político, não atua em conjunto com os demais grupos políticos autodenominados 
anarquistas? A resposta é simples: estes grupos mencionados acima têm uma orientação teórico-ideológica 
e uma prática ecletista. E o ecletismo não é capaz de resolver os principais problemas da revolução, nem os 
de longo prazo, nem os de curto prazo. É a crítica do ecletismo em geral e da sua manifestação particular 
no Brasil que buscamos com este texto.   

1 – As duAs GrAndes questões históriCo-polítiCAs: posição frente Ao individuAlismo e 
posição frente à GuerrA Civil espAnholA. 

Iremos aqui nos ater aos documentos e posições oficiais das organizações do campo de ecletismo 
brasileiro. Iremos selecionar duas questões que são estratégicas para o anarquismo: o posicionamento 
frente ao Individualismo e a posição quanto a um fenômeno decisivo para a história mundial, a Guerra Civil 
Espanhola (1936-1939). As posições frente estas duas questões servem para expressar de forma sintética 
as diferenças teórico-ideológicas entre o bakuninismo e o ecletismo.

soBre o inDiviDuaLismo

A posição frente ao individualismo é crucial. Na realidade, este debate remete a própria definição 
do que é o anarquismo. O documento “Carta de Princípios da FAG” marca exatamente o tipo de definição 
que de anarquismo o ecletismo comporta:
 

“Há quem reivindique o anarquismo como uma filosofia de vida, estilo de comportamento, corren-
te do pensamento humano,  prática alternativa para o cotidiano,inspiração e formas artísticas e 

até mesmo uma visão de espiritualidade. Tudo isso também é anarquismo, com a devida noção de 
pluralidade que isso implica...”(FAG, p. 5).   

 
Podemos dizer que a característica principal do ecletismo é sua ambigüidade frente ao individualis-

mo. Mas o posicionamento inicial é o de reconhecer o “individualismo” como uma das “correntes” do “anar-
quismo”. Depois de reconhecer e legitimar o individualismo (ou o “anarco-individualismo”) como uma “teoria 
legítima”, o ecletismo procura dar um tímido combate ao individualismo através da polêmica “organizadores 
X anti-organizadores”. O ecletismo se coloca no campo dos “organizadores” e atribuem aos individualistas 
(de maneira correta) o título de “anti-organizadores”. 

Esta polêmica se converteu numa camisa de força do ecletismo. O principal, às vezes o único ou 
central debate “teórico” (entre aspas porque os debates são realizados de forma tão superficial que nem 
merecem este título) realizado é para justificar a necessidade de “organização”, de participar da “luta social”, 
de afirmar a necessidade de “sindicatos” e etc[ ii ]. Não é de estranhar que confundido com o eclestismo, o 
“anarquismo” tenha sido acusado de “debilidade teórica”. Debatendo questões tão pueris e de resposta tão 
óbvias, o resultado não poderia ser outro senão a esterilização intelectual[ iii ].   

Mas avancemos em relação ao que interessa: o individualismo, enquanto tese ou teoria, é essen-
cialmente burguês e anti-socialista e na história só alimentou a contra-revolução e desorganização das 
massas. O ecletismo legitima a influencia burguesa, a interioriza e assimila em diferentes aspectos (nega-
ção da luta de classes, política de colaboração, idealismo). Do ponto de vista teórico, o individualismo tem 

[ i ] - Muitos dos militantes são oriundos dos grupos contra-culturais, editoriais e de afinidade, e que carregam as contradições da 
sua anterior formação e orientação política.

[ ii ] - A própria idéia de um Fórum do “Anarquismo Organizado” supõe a contraposição implícita ao “Anarquismo Desorganizado”, e 
coloca como ecletismo se matem preso a eterna e insolúvel contradição e debate organizadores X anti-organizadores.

[ iii ] - Aceitar debater sobre a “necessidade de organização” é tão primário quanto debater sobre a “necessidade de oxigênio e 
alimento para os seres vivos”. Nossa posição foi de romper com todos os pressupostos deste debate e avançar para o que é 
importante;  análise da história, das relações de classe e desenvolvimento de um teoria da revolução brasileira. Basta ver os 
documentos do FAO, da FAG e da OSL, que veremos que existe um debate grande em torno dessas questões.



diversas expressões, mas a principal diz respeito à teoria acerca da origem da sociedade e do Estado, e ao 
funcionamento da economia[ i ]. 

Vejamos o que Bakunin diz a respeito:
 

“Os metafísicos modernos, a partir do século XVII, trataram de reestabelecer a moral, fundando-a, 
não em deus, mas no homem. Por desgraça, obedecendo as tendencias de seu século, tomaram 

por ponto de partida, não o homem social, vivo e real, que é o duplo produto da natureza e da 
sociedade, mas o eu abstrato do individuo, a margem de todos seus laços naturais e sociais é, 

aquele mesmo a quem divinizou o egoísmo cristão e a quem todas as igrejas, tanto católicas 
como protestantes, adoram como seu deus. ¿Cómo nasceu o deus único dos monoteístas? Pela 

eliminação necessária de todos os seres reais e vivos.” (Bakunin, Fragmento Manuscrito, “O 
Principio do Estado”)

 
Quando realizamos uma discussão aprofundada do pensamento de Bakunin e do anarquismo, 

vemos que o anarquismo se define pela negação do individualismo, que segundo Bakunin, do ponto de vista 
social se relaciona a princípio ao “teologismo” (as formas de alienação religiosa) a teoria da autoridade divi-
na, e depois nos séculos XVI-XVIII, a teoria individualista seria a base da moderna teoria do estado burguês, 
seja das monarquias constitucionais, seja dos republicanos democráticos. 

O individualismo é essencialmente idealista, no sentido que para se estabelecer, precisa negar as 
relações de determinação entre o meio social e natural e o homem individual. Logo, o individualismo somen-
te se sustenta pela negação da realidade concreta[ ii ]. Isto tem uma série de implicações: desde a defesa do 
imobilismo político, passando pelo colaboracionismo de classe e chegando até a negação da coletivização 
dos meios de produção. Estas são conseqüências necessárias do individualismo, e foi isso que aconteceu 
na história.  

A posição frente ao individualismo remete então a uma problemática central: sendo o individualis-
mo uma teoria essencialmente burguesa, ela leva a legitimação não somente das idéias e concepções bur-
guesas dentro do anarco-comunismo ou ecletismo, mas da própria burguesia (artistas, empresários). Logo, 
a consequência principal é a negação do caráter de classe e da luta de classes. Do ponto de vista teórico a 
reificação do idealismo. A conciliação teórica com uma concepção burguesa como levou  a uma conciliação 
prática com a burguesia e a pequena burguesia, como veremos no caso da guerra civil espanhola. 

O documento que analisaremos da OSL-SP é intitulado “Socialismo Libertário – um projeto em 
construção”. Logo no Item 1 “Nossa Trajetória e Referências históricas” é demarcado um posicionamento 
acerca da história do anarquismo, em que uma ampla gama de experiências são arroladas (Brasil, México, 
Rússia e Espanha[ iii ]).  Vemos a seguinte afirmação com relação à “guerra civil espanhola”:
 

“... a tradição libertária na Espanha, onde a central sindical anarco-sindicalista CNT contava com 

[ i ] - Arshinov afirma: “Los autores de la Respuesta, contrarían aquel claro y preciso mensaje diciendo que “el anarquismo es una 
síntesis de elementos: clasistas, humanos e individuales”. Esta visión es común a la de los liberales, temerosos de confiar so-
bre las verdades del Trabajo, y quienes siempre han oscilado ideológicamente entre la burguesía y el proletariado, buscando 
valores humanistas comunes para usarlos como conexión entre las clases contendientes. Pero nosotros sabemos bien que 
no hay una humanidad, única e indivisible, que las demandas del anarquismo comunista serán alcanzadas sólo mediante 
la determinación de la clase obrera y que la actividad de la humanidad, como un todo e incluída la burguesía, no apunta en 
absoluto hacia ello: consecuentemente, el punto de vista ofrecido por los liberales que no saben cómo tomar posición en la 
tragedia social mundial, no puede tener nada que ver con la lucha de clases ni, de este modo, con el anarquismo.” (Resposta 
aos Confusionistas do Anarquismo).

[ ii ] - É interessante observar que apesar dos grupos ecletistas flertarem com a defesa da necessidade da teoria, todas as vezes que 
são chamados a debater teoricamente, eles se vêem paralisados. Quando a UNIPA lançou um documento que obviamente 
indicava que o individualismo não era uma corrente do “anarquismo”, a reação do então Coletivo Luta Libertária foi lançar uma 
carta acusando a UNIPA de “sectarismo e dogmatismo”. Vejamos que o problema teórico não foi levado em consideração, 
resolveu-se o problema – do ponto de vista do ecletismo – pela necessidade de afirmar a pluralidade de “visões” sobre o 
anarquismo. Mas então porque a teoria seria importante? Se qualquer teoria é legítima, porque um grupo político teria de ter 
teoria? A não ser que se suponha que não existe nenhuma relação entre teoria e prática, que mesmo sendo individualistas 
teoricamente, poderíamos ser socialistas na prática. Mas então, se a teoria não serve para orientar a prática política, qual sua 
função? Esta é contradição perpétua em que o ecletismo se move.

[ iii ] - É interessante notar o silencio nas referencias históricas quanto a “Plataforma” e os “Amigos de Durruti”; ou seja, os grupos 
que foram dissidentes e denunciaram a capitulação e contradições são excluídos do campo das referencias. Com relação a 
Kronstradt, é interessante observar que na realidade não se trata de uma experiência anarquista; os marinheiros eram quase 
na totalidade membros do Partido Bolchevique, e reivindicavam apenas as bandeiras de 1917. A metamorfose de “Kronstradt” 
em um “levante anarquista” não tem o menor embasamento histórico.



uma adesão até hoje inigualável em proporção com 2 milhões de filiados num país de 24 milhões 
de habitantes. Sem falar na Revolução Espanhola (Sic) quando os anarquistas contra-golpearam 

militarmente o fascismo, reorganizaram a economia de forma auto-gestionária (Sic)por três anos, 
sendo derrotados por uma coalizão que uniu Hitler, Mussolini, e os países imperialista em conjun-

to”.  (OSL,2006, p.6).   

Dois elementos destacam-se aqui: a idéia de que existiu uma “Revolução Espanhola” e a “Autoges-
tão na Economia”[ i ]. Essa duas afirmações têm sérias implicações teóricas e práticas.  Poderíamos então 
indicar que do ponto de vista teórico, estas afirmações se amparam na indefinição conceitual e no idealismo, 
pois somente assim é possível falar de “revolução e autogestão” na Espanha. Na Espanha não houve uma 
revolução, porque os anarco-sindicalistas (celebrados no documento da OSL e FAG) da CNT-FAI em sua 
grande maioria capitularam e se tornam colaboradores do Estado Burguês. Somente a Agrupação Amigos 
de Durruti, minoritária em relação ao conjunto do movimento, denunciou o processo de degeneração buro-
crática da CNT-FAI.  

Porque não aconteceu uma Revolução? Em primeiro lugar, temos de definir o que é uma revolução. 
A revolução é a insurreição, é a guerra, que transforma um sistema ou regime político e econômico e as 
relações de classe da sociedade. Na Espanha não aconteceu uma insurreição. E se aconteceu, foi uma 
“insurreição da burguesia”, liderada pelo general Franco, não do proletariado. Na realidade, a CNT/FAI 
participou de uma coalizão com o PCE, o PS – a Frente Popular – e participou das eleições burguesas de 
fevereiro. Depois, o Governo do PS indicou diversos ministros “anarcosindicalistas”[ ii ][. Constitui-se então 
uma espécie de “anarco-governismo”, discurso “anarquista” com práticas favoráveis ao “governo democráti-
co-burguês”. Uma política de ocupação de cargos no governo que pode fazer inveja a muitos “petistas”[ iii ]. 

No plano da “Economia”, a coletivização que existiu não foi graças à política da CNT/FAI, mas 
contra ela, e em regiões muito localizadas. As bases da CNT/FAI, especialmente no campo, levavam a 
coletivização da economia agrária, o que logo foi revertido pelo Estado Republicano, com o apoio da CNT. 
Além disso, é preciso levar em consideração que os sindicatos locais e os operários tomaram as fábricas 
porque houve uma grande fuga de industriais, que temiam a revolução, o que induziu assim nos primei-
ros dias ao controle operário da produção. Logo, falar de “Revolução e Autogestão” na Espanha é faltar 
com a verdade histórica. A não ser que consideremos que a participação no Estado Burguês e Reformas 
Econômicas tuteladas pelo Estado (como formas limitadas de co-gestão) expressem a idéia de “revolução 
autogestionária”[ iv ].

Neste sentido, a análise que sustenta tal posição só pode ser idealista porque a dinâmica real 
(guerra e luta de classes na Espanha, os acontecimentos, a posição dos anarco-sindicalistas da CNT/
FAI, o papel dos Amigos de Durruti) não é levada em consideração. A “revolução espanhola” é um ato que 
vai do pensamento ecletista para o mundo real e não o contrário. E só pode representar ou uma mentira 
consciente ou uma análise equivocada a partir de pressupostos idealistas, que leva a reificação do discurso 
dos “anarco-ministerialistas” (a versão oficial dos reformistas que capitularam em 1936 e sobreviveram para 
contar a história)[ v ]. 

[ i ] - A análise da FAG é a mesma: “... a CNT/FAI levantou-se em armas contra o fascismo. (...) Em mutas zonas o processo revolu-
cionário espanhol gerou a mais impressionante coletivização e autogestão dos campos e fábricas da história da humanidade 
(Sic). (...) Devido à supremacia bélica dos fascistas, a não intervenção das democracias capitalistas ocidentais, a traição dos 
comunistas e também por nossas insuficiências, entre elas a falta de uma definição adeuada do poder no projeto político 
libertário, os trabalhadores espanhóis e do mundo inteiro foram derrotados.” (Fag. 2000, P. 9). A análise é claramente condes-
cendente; não faz a crítica necessária da capitulação da CNT/FAI; e incluiu a “não intervenção das democracias ocidentais” 
como um fator de derrota, o mostra um claro desvio teórico-ideologico já que apresenta a ilusão de que Revolução depende 
da ajuda de  Democracias Burguesas.

[ ii ] - Foram quatro os ministros anarco-sindicalistas no governo da República: García Oliver, Federica Montseny, Joan Peiró y Juan 
López.

[ iii ] - Ver o Livro, “Los Amigos de Durruti” de Georges Fontenis.

[ iv ] - É interessante notar que uma das acusações contra a UNIPÁ é dela querer estabelecer uma  “verdade”, e por isso seria “dog-
mática”. O caso da Espanha é excelente para ver como o “relativismo” é um manto para acobertar a farsa; existe uma verdade 
na guerra civil espanhola, a verdade da luta de classes, do real, e é esta que defendemos.

[ v ] - É importante observar que homens como Diego Abad Santillan, que eram reformistas na Argentina dos anos 1920, seriam 
capituladores  nos anos 1930, terminariam por apoiar uma aliança com o “General Franco” nos anos 1970.



A grande questão então é essa: a partir da posição frente à guerra civil espanhola, se explicitam 
as posições teóricas (materialismo X idealismo) e políticas (reforma X revolução). Apoiar a CNT/FAI e o 
“mito da revolução espanhola” é apoiar o projeto da tomada do Estado Burguês, ou esvaziar o conteúdo 
concreto da revolução, transformando a palavra numa panacéia. E a posição perante a história é também 
uma posição perante o presente e o futuro, pois só faz sentido em atribuir importância a teoria porque ela 
orienta a prática política. 
 

A crítica do individualismo e das experiências históricas do ecletismo é assim um ponto de partida 
essencial do anarquismo revolucionário. Mas para isso, é preciso romper com o mito da “unidade”, criado 
pelo ecletismo e transformado em verdade teórica pelo sintetismo. O mito da unidade e da convivência 
pacífica de setores e idéias burguesas dentro do “movimento anarquista” serve apenas para encobrir con-
tradições que sempre se manifestarão nas horas decisivas. 

Além disso, o mito da “unidade”, abstrata, fora da luta política e questões concretas, sempre é 
manejado pelas forças reacionárias ou pelegas. O exemplo de hoje, da CUT que acusa os setores anti-
governistas de “divisionistas” e “sectários”.  O próprio exemplo da Espanha, em que a “Agrupação Amigos 
de Durruti” foi acusada de romper a “unidade” do movimento operário.

romper com o ecLetismo, construir a organização Bakuninista!  

Estas posições do ecletismo brasileiro apenas refletem as posições históricas do ecletismo in-
ternacional.  O que é o ecletismo? Denominamos ecletismo um fenômeno iniciado depois da dissolução 
da “Aliança”, da Associação Internacional dos Trabalhadores (em 1876) e morte de Bakunin. Alguns ex-
militantes da “Aliança” iniciaram um processo de revisão do pensamento bakuninista, e formularam teses 
que mesclavam comunismo e anarquismo. 

 Neste sentido, o ecletismo é uma das formas do anarco-comunismo, suas frágeis  bases teóricas 
são anarco-comunistas, não anarquistas. Mas o principal traço do ecletismo é seu esforço de conciliar, teo-
rias e estratégias políticas excludentes num todo “supostamente harmônico”. Do ponto de vista histórico, o 
ecletismo se aproximou do sintetismo, e manteve posicionamentos políticos centristas.   

O ecletismo anarco-comunista tem uma prática política de “convivência pacífica” com as concep-
ções burguesas, e por isso, teve de moldar suas formas de ação e organização a elas. Além disso, as 
posições ecléticas nunca levaram a uma crítica da degeneração do anarco-comunismo e do anarco-sindi-
calismo, de como eles foram levados à colaboração com a burguesia e o Estado. E quem não é capaz de 
fazer uma análise crítica da historia não é capaz de realizar uma análise crítica da sociedade no momento 
atual; quem legitima a colaboração de classes no passado, a legitima hoje ou legitimará mais cedo ou mais 
tarde, ou ficará imobilizado em meio às contradições teóricas e as demandas práticas. 

 Nesse sentido, o ecletismo maduro, na realidade, torna-se oportunismo. Ou seja, uma concepção 
que fala de “anarquia”, “liberdade” e etc, mas tem uma prática reformista e muitas vezes contra-revolucio-
nária.  

Por isso reafirmamos a necessidade de ruptura com o ecletismo anarco-comunista. Só faz sentido 
postular um lugar para o anarquismo na luta de classes se ele for capaz de fazer aquilo que o comunismo 
e a social-democracia internacional não foram: conduzir o proletariado a uma sociedade sem classes e 
sem estado, sem exploração e opressão. As teorias e organizações políticas servem para isso. Assim, 
só faz sentido em ressuscitar o anarquismo para traçar um rumo para uma nova revolução, ou seja, uma 
revolução de novo tipo, que não seja democrático-burguesa, nem burocrático-estatista, mas uma revolução 
proletária. 

Todos aqueles que realmente se lançarem ao combate de forma coerente e responsável, sentirão 
mais cedo ou mais tarde necessidade de enfrentar as seguintes questões: o problema da teoria revolucio-
nária, que não pode ser eclética; o problema da organização revolucionária, que tem de ser plataformista. A 
pratica será critério, e a luta de classe e as batalhas que se aproximam serão o terreno que servirão como 
prova de fogo.

Hoje, o anarquismo revolucionário deve se tornar uma palavra de ordem que mobilize as massas 



para o combate, que agrupe os militantes em torno de uma bandeira; mas depois deve se tornar uma força 
propulsora e dirigente da luta de classes, e isso não se faz sem resolver o problema da teoria e da organi-
zação política. 

Conclamamos os companheiros que entendem o anarquismo como uma bandeira que agrupa 
as forças revolucionárias a assumirem essa tarefa. Nossa posição aqui explicitada não é um ataque, mas 
uma advertência, no sentido de mostrar os erros históricos do ecletismo, e convocar os militantes sinceros 
revolucionários anarquistas a construírem o partido revolucionário bakuninista no Brasil.

Anarquismo é Luta ! 
Bakunin Vive e Vencerá!



Notas sobre o “Anarquismo” de Chomsky.

uniPa – união PoPular anarquista - ComuniCado nº16 – setmembro - 2006

O processo político brasileiro e mais especificamente as eleições presidenciais colocaram uma 
ocasião importante para explicitar o real caráter da luta teórica entre anarquismo e revisionismo. 

A imprensa brasileira recentemente noticiou que: “Mais de 250 intelectuais de todo o mundo, en-
tre eles o lingüista e ativista americano Noam Chomsky, o sociólogo francês Michael Lowy, o cineasta 
britânico Ken Loach e o filósofo esloveno Slavoj Zizek, assinaram um manifesto que critica o governo Lula 
por ter seguido “um típico curso social-liberal, desapontando milhões de pessoas que votaram nele com a 
esperança de mudança social e política radical e pessoas do mundo inteiro que esperavam do Brasil novo 
impulso à luta antiimperialista”. (Chomsky, Loach e outros intelectuais apóiam Heloísa Helena, Folha On 
Line 05/09/2006).

Noam Chomsky se afirma como anarquista – e assim é considerado e saudado – pela imprensa 
internacional. Como se explica seu apoio a “candidatura” de Heloísa Helena? Em termos gerais, este apoio 
explicita não somente uma contradição em geral com relação à participação na democracia burguesa, como 
também a situação particular, já que a candidatura de Heloísa Helena é tão recuada em termos de bases 
sociais e programática que está aquém da candidatura de Lula em 1989 (sabe-se que no PSOL existem 
setores, e os dominantes, muito próximos da Articulação do PT). 

Como já apresentamos em nossos documentos, a posição de Chomsky apenas reedita, agora 
de maneira clara e indubitável, a política do revisionismo anarco-comunista. O anarquismo não é para os 
revisionistas uma teoria política, com meios práticos e compromissos políticos concretos, mas uma vaga 
retórica que floreia aqui o apoio a Heloísa Helena e nos EUA, o apoio a Kerry. 

Dessa maneira o revisionismo de Chomsky e sua prática política apenas comprova aquilo que já 
havíamos formulado teoricamente: o revisionismo anarco-comunista é a expressão da ruptura com a política 
revolucionária, ruptura que na sua forma madura se expressa no oportunismo e seguidismo em relação ao 
reformismo e a democracia burguesa. 

A prática é o critério da verdade. A prática de Chomsky, simbolizando a prática geral dos grupos 
anarco-comunistas, mostra sua verdade. O silencio do revisionismo e do ecletismo frente a esses fatos 
apenas confirma as nossas análises quanto ao conteúdo dessas correntes.   

A separação teórica e prática do anarquismo do revisionismo é uma necessidade comprovada 
pelos fatos. Outros fatos virão a reforçar a correção da nossa linha política, da necessidade da luta teórica 
contra o ecletismo e o revisionismo.
 

Anarquismo é Luta !!!
Bakunin Vive e Vencerá !!!



O Início da Queda: Transição Neoliberal 
e Ajuste no Bloco no Poder. 

ComuniCado nº 17 da uniPa - rio de Janeiro, novembro de 2006.

As eleições de 2006 foram marcadas principalmente pela disputa de duas candidaturas, Lula e 
Alckmin, que representavam os anseios de diferentes frações do empresariado nacional e internacional. 
A eleição de Lula significa que o PT terá que completar a transição para o regime econômico liberal, uma 
vez que existe uma pressão internacional, e interna da burguesia, para ajustar o Estado Brasileiro às ne-
cessidades do capitalismo ultramonopolista. Frações da burguesia pressionarão ainda mais o governo, 
aumentando o conflito intra-classe. No campo do proletariado a tendência é aumentar o conflito entre go-
vernistas e anti-governistas.  A vitória da Frente Popular (PT/PCdoB/PRB) com apoio do PSB e setores 
do PMDB, faz com que o governo Lula tenha mais quatro anos para realizar definitivamente as reformas 
trabalhistas, sindical e previdenciária.  O pacto social entre o reformismo petista (suas burocracias sindicais 
e estudantis) com os setores organizados do empresariado, construído no 1º mandato, pressupõe nesse 
segundo a necessidade de implementação dessas reformas, para possibilitar uma maior acumulação de 
capital e competitividade maior de frações do empresariado (organizadas, dentre outras, em torno da FIESP, 
da Confederação Nacional da Agricultura-CNA e da Confederação Nacional da Indústria-CNI) no mercado 
internacional, principalmente em relação aos países das regiões periféricas do capitalismo.

As candidaturas de Alckmin e Lula não representavam uma oposição de classe. As diferenças entre 
as candidaturas estão ligadas as suas posições hierárquicas dentro do Bloco no Poder, ou seja, os conflitos 
destas candidaturas representavam as tensões que existem entre as frações da burguesia que compõe 
esse bloco e devem permanecer durante o segundo mandato do governo Lula. No entanto, isto não signifi-
ca que a partir da vitória de Lula o governo será menos cobrado, pelo contrário. Apesar de servir ao Bloco 
no Poder, a sustentabilidade do governo está vinculada à necessidade de implementar as reformas que 
favorecem as diferentes frações da burguesia, como a industrial e a do agro-negócio. A FIESP prepara uma 
verdadeira “guerrilha no congresso”, com a organização de um ministério paralelo que já monitora cerca de 
2.300 projetos de lei e que irá pressionar por reformas, bem como por políticas pró-“crescimento” através 
de deputados eleitos ligados diretamente ao empresariado, formando um grande bloco suprapartidário (ver 
Folha de São Paulo, “Fiesp prepara Guerrilha no Congresso”, 08/10/2006, p. b1). 

A vitória de Lula, a necessidade de realização de reformas e o cenário internacional da economia 
representam um aumento do acirramento do conflito entre essas frações que tendem a pressionar cada vez 
mais o governo. O reformismo petista tem como papel histórico consolidar definitivamente o regime econô-
mico através das reformas liberais iniciadas por Fernando Collor.  Sob pressão da burguesia o governo terá 
de construir uma agenda comum entre os partidos no congresso nacional para implementar definitivamente 
os projetos e reformas que beneficiem as frações burguesas em conflito. Isso já vem sendo defendido por 
empresários e editores das mídias corporativas. Para isso, deverá continuar contando com o apoio de seto-
res organizados dos trabalhadores, como CUT e MST e reprimir qualquer eventual oposição às reformas. È 
isto que esperam as frações burguesas: que o presidente e o PT sejam capazes de promover as medidas 
necessárias para o aumento da competitividade da burguesia no comércio internacional, ou seja, baratear 
os custos da mão-de-obra nacional, diminuir os encargos previdenciários e reduzir os “entraves” legais para 
aberturas de novas empresas no país[ i ]. Toda essa pressão aumentará em 2007 se o prognóstico do Fundo 

[ i ] - Medidas já iniciadas, como a aprovação do Supersimples pelos deputados e senadores no dia 22 de novembro de 2006. Na 



Monetário Internacional (FMI) estiver correto. Segundo seu relatório a economia mundial tende a diminuir 
(especialmente devido à desaceleração da economia dos EUA, inflação global e aumento do preço do pe-
tróleo) e a pressão pelas chamadas reformas estruturais serão cada vez mais fortes.

O PT e o PSDB saem fortalecidos eleitoralmente. O PT como partido mais votado, elegendo 83 
deputados federais e cinco governadores. O PSDB elegendo seis governadores em estados que represen-
tam 51% do PIB nacional, e a terceira maior bancada da câmara federal. A atuação desses dois partidos 
demonstra como o controle da máquina pública é fundamental para a conquista dos cargos almejados. 
O PSDB através da utilização da máquina de São Paulo e o PT da máquina federal. Isto permitiu eleger 
governadores por todo norte e nordeste, onde Lula obteve mais votos proporcionalmente. Apesar de o PT, 
PSDB e PMDB saírem fortalecidos, é notável o aumento dos pequenos partidos, das legendas de aluguel, o 
que aumentará a necessidade de uma ampla “coalizão”. Os esquemas de “compra de voto” permanecerão 
importantes, seja pelo modo legal (aumento das verbas individuais aos parlamentares) ou em forma de 
mensalão e/ou getom, independentemente da realização da chamada Reforma Política. A máquina pública 
será de fundamental importância nesse segundo mandato para garantir a maioria no congresso e atender 
às expectativas do Bloco no Poder e ampliar as políticas assistencialistas (como a Bolsa Família e o PROU-
NI[ i ]).

No entanto, mesmo que Lula e o PT realizem as reformas, não significa que permanecerão tran-
qüilos. Uma vez realizadas as reformas necessárias e garantida a transição neoliberal, o PT estará mais 
enfraquecido junto ao proletariado e certas frações burguesas podem vir a descartar o atual governo. A 
pressão do empresariado será condicionada por dois fatores: 1) o cenário da economia internacional e; 2) 
andamento da política interna brasileira (de reformas). Portanto, o segundo governo Lula será marcado por 
uma forte pressão da burguesia, que já organiza ministérios paralelos, podendo realmente haver um “ter-
ceiro turno”, ou seja, um impedimento do governo com novas eleições. Tais situações já ocorreram quando 
partidos de esquerda, como o Partido Socialista Francês e o Partido Socialista Operário Espanhol foram 
retirados do poder – depois de realizadas as reformas liberais – através de escândalos de corrupção. 

No campo do proletariado, a tendência é uma oposição maior entre governistas e anti-governistas. 
Nas eleições, a chamada Frente de Esquerda se mostrou um fracasso, uma vez que do ponto de vista 
eleitoral elegeu três deputados do PSOL mais próximos do PT, e o PSTU recebeu menos votos que nas 
eleições de 2002. O avanço da chamada “consciência de massa” não se verificou uma vez que a “Frente de 
Esquerda” tinha como principais eixos programáticos a “redução da taxa de juros”, o “crescimento econômi-
co” e a denúncia da “corrupção”. Tal redução programática colocou a Frente de Esquerda muito próxima do 
discurso do PSDB de Alckmin, o que explica como, mesmo no campo dos argumentos reformistas, a Frente 
não tinha condições de cumprir um papel positivo para a massa. Os fatos demonstraram que tal política não 
serviu como uma suposta “experiência necessária” para os setores sindicais e populares organizados e, 
muito menos, como uma “alternativa de rompimento pela esquerda” com o governo Lula para os trabalha-
dores e a juventude. Não serviu para denunciar a farsa da democracia burguesa e também não serviu como 
impulsionador das lutas de massa.

Para o proletariado não existe alternativa a não ser a sua reorganização e a necessidade de uma 
postura combativa através do método da ação direta. Isso, na prática, tem como conseqüência a necessi-
dade de colocar forças nas lutas dos trabalhadores e não na intervenção eleitoral. Durante todo o processo 
eleitoral o PSTU, que representa o setor majoritário da CONLUTAS, aceitou a paralisação das lutas para 
atender a interesses eleitoreiros da “Frente de Esquerda”[ ii ].

Assim, os próximos quatro anos e principalmente 2007 será um ano de fundamental importância 
para a burguesia e um teste para o governo Lula, ou seja, a pressão da classe dominante será cada vez 

Câmara, a vitória do governo foi ajudada pela “abstenção” de alguns deputados reeleitos do PSOL. No caso do Senado, a 
aprovação foi por consenso com discurso de defesa do projeto de lei feito pela própria Heloísa Helena.

[ i ] - O Programa Universidade para Todos (PROUNI) além de ser uma política assistencialista de destinação de vagas para estu-
dantes pobres e trabalhadores nas Universidades Privadas, isenta os donos destas de imposto e transfere possíveis investi-
mentos nas redes públicas para o empresariado da Educação privada dos “escolões” de pior qualidade.

[ ii ] - O que fica nítido, por exemplo, na palavra de ordem: “As eleições acabaram... Agora é luta!” (Opinião Socialista/PSTU).



mais forte e o PT, a serviço do Bloco no Poder, terá que atender às reivindicações do empresariado sem 
a segurança de se manter no poder. Isso porque as organizações e burocracias comandadas pelo Partido 
poderão não vir a serem capazes de garantir a permanência do atual governo.  Por outro lado, o proleta-
riado passará por um ano de resistências localizadas e minoritárias que deverão redefinir os panoramas 
das lutas sociais no Brasil pelos próximos anos. Esse segundo governo Lula marcará a transição definitiva 
para o neoliberalismo, ao mesmo tempo em que significará o inicio da queda do PT como agente do Bloco 
no Poder. Ao mesmo tempo, no campo do proletariado o PT e seus aliados perderão forças junto ao prole-
tariado, sendo desnecessários para a burguesia que se ajustará para enfrentar a competição internacional 
no capitalismo ultra-monopolista.  A única saída para essa crise está na necessidade da construção de mo-
vimentos combativos, que rompam com o sindicalismo de Estado e não apostem nas eleições burguesas; 
que tenham como norte a estratégia da ação direta e a construção do movimento pela base no campo e na 
cidade. Ou seja, mais uma vez: a mudança das condições de vida dos trabalhadores só pode ser obra das 
suas próprias mãos.

Todo poder ao Povo!!!



A luta contra as Reformas Neoliberais 
é a luta contra o Governismo
Carta aberta aos participantes do Encontro 

Nacional Contra as Reformas Neoliberais

ComuniCado nº 18 da uniPa - rio de Janeiro, março de 2007. 

A luta contra as reformas Neoliberais é a luta contra o governismo. Essa afirmação deriva da análi-
se crítica das relações de classe no Brasil de hoje. É conseqüência também de um posicionamento político 
classista e combativo.

O ano de 2007 começa sob o impacto de duas grandes medidas: a iminência da implementação 
do Super Simples (aprovado em 2006) e a aprovação do PAC (Plano de Aceleração do Crescimento) do 
Governo Lula. Tendo, esse último, efeitos nos próximos 4 anos da gestão Lula/PT.

Considerados em conjunto, o Super Simples e o PAC representam uma forma disfarçada de com-
binar medidas de reforma tributária, trabalhista e previdenciária. Esses são ataques diretos aos interesses 
dos trabalhadores. 

O PAC também representa uma política de arrocho salarial. Significa praticamente os congelamen-
tos do salário mínimo e dos salários dos servidores públicos.   

Paralelamente, o Governo anunciou que irá “regulamentar” o direito de greve dos servidores públi-
cos. Essa medida deve ser vista como um complemento ao PAC. A regulamentação proibitória visa imobili-
zar os trabalhadores diante da agressão do PAC.  

Nesse sentido um importante debate precisa ser travado em torno das formas e estratégias de luta 
contra as reformas neoliberais. Tanto em termos de alternativas gerais – para o conjunto do movimento – 
quanto especificas – cada categoria profissional e segmento da classe trabalhadora. 

Com a vitória do PT na eleição de Lula em 2002 e o conseqüente apoio incondicional da CUT ao 
Governo, constituiu-se dois campos em torno da bandeira de luta contra as reformas neoliberais no movi-
mento sindical-popular: a CONLUTAS e a Intersindical.

O primeiro composto majoritariamente pelo PSTU, grupos políticos diversos e militância sindical-
popular independente, e o outro basicamente pela chamada esquerda do PT (tendências como a APS – 
Ação Popular Socialista e outras pequenas correntes).

A CONLUTAS, que se tornou uma central sindical-popular em 2006 à partir do Congresso Nacional 
de Trabalhadores ( o CONAT ) surge, portanto, para expressar a vontade de ruptura e de fazer a luta. 

Nesse sentido, não podemos perder de vista a idéia ou princípio fundador da CONLUTAS: para 
lutar contra as reformas neoliberais é preciso uma ruptura de organização com as entidades e forças go-
vernistas.   

A Intersindical, enquanto proposta política, expressa exatamente uma tentativa de combater as 
reformas neoliberais e a política do Governo Lula sem romper com o “governismo” - especialmente da CUT 
- no movimento sindical-popular, ou seja, a constituição de um para-governismo.

Nesse sentido, há uma contradição na política adotada pelo setor majoritário da CONLUTAS,  
constituído pelo PSTU, de buscar a Intersindical para fazer uma aliança contra as reformas: “Como parte da 
preparação dessa luta, a reunião nacional da Conlutas, realizada em agosto de 2006, aprovou duas iniciati-
vas: a realização do seminário sobre as reformas em outubro passado e a convocação de uma reunião com 



todas as organizações que estejam dispostas a organizar o Encontro Nacional no início do ano que vem” 
(Carta da CONLUTAS ao Encontro da Intersindical-Dez/2006).

Essa política de alianças ambígua se manifesta também em muitas eleições sindicais Em sindi-
catos importantes foram feitas chapas com a CSC/do PC do B (como no SINTERGIA-RJ) e Articulação 
Sindical/PT (como nos Correios / RJ). Isso mostra a priorização da conquista de posições nas direções e 
não a defesa de uma concepção política de sindicalismo combativo e revolucionário a ser construída a partir 
das oposições sindicais. 

As contradições dessa política poderão, cedo ou tarde, imobilizar o potencial real de resistência da 
CONLUTAS e neutralizar as forças que querem encaminhar a luta contra as reformas neoliberais. 

Ao tentar “unificar” com todos os setores (inclusive governistas e para-governistas), corre-se o 
risco de assimilar essa contradição dentro da CONLUTAS, recuando suas pautas e programas. Além disso, 
rebaixando as estratégias e métodos de luta.

Devemos lembrar que a própria estratégia governista da CUT em 2003, durante a reforma da 
previdência, foi o de afirmar que iria lutar para “melhorar as reformas” e não para se opor a elas. É isso que 
certos setores tentam fazer hoje diante do PAC. 

No atual momento, a questão colocada é a da posição política quanto ao PAC. Os setores governis-
tas mais uma vez querem apoiar o PAC reformando-o. Setores da Intersindical tentam colocar uma oposição 
pontual – combater apenas aspectos do PAC. Ou seja, como seria possível lutar contra as reformas neolibe-
rais sem uma oposição enérgica contra o PAC? Como apoiar o PAC, se este propõe perdas de direitos dos 
trabalhadores  no sistema da Previdência Social?

Sabemos que esta idéia de crescimento como solução para os problemas sociais é comprovada-
mente falaciosa. Nos países onde o crescimento econômico alcançou os maiores índices nesses últimos 
anos, o desemprego e a precarização do trabalho continuaram com taxas crescentes. Na verdade essa pro-
posta tem como intenção favorecer aos conglomerados nacionais nas disputas comerciais internacionais, e 
também aumentar os lucros dos capitalistas e o volume das remessas de dinheiro para os megamonopólios. 
Não bastasse isso, essas medidas, no Brasil, serão executadas através do confisco de cinco bilhões de 
dinheiro dos próprios trabalhadores através do FGTS.

Somos nós que vamos financiar o custo para o aumento de nossa própria exploração!?! E ainda 
aceitar o falso discurso de que “o PAC é necessário”! Fora colaboracionistas!!!

Nesse sentido, a idéia de unificação com os “setores em luta contra as reformas” é enganosa. 
Porque leva a aliança com setores que não romperam com o governismo e que pela sua orientação política, 
tentam separar o problema da luta contra as reformas neoliberais do problema da organização do movimen-
to sindical-popular.

Essa contradição do PSTU expressa também um equívoco de orientação política: o de tentar resol-
ver o problema estrutural do movimento sindical-popular através de unificação de direções ou de correntes 
políticas, ao invés de apostar numa reorganização geral pela base do movimento. 

Portanto, para lutar contra as reformas neoliberais devemos ter como programa mínimo: 1) ruptura 
incondicional com a CUT e com o governismo; 2) defender a ação direta das massas como único meio de 
barrar o PAC e as reformas neoliberais; 3) fortalecimento das bases (sindicatos de base e organização por 
local de trabalho); 4) unificação das lutas das diferentes categorias (do setor público e privado).
 

Abaixo o Governismo !
Pela Ação Direta de Classe contra as Reformas Neoliberais!



“Quando a unidade é rompida 
sob gritos de unidade”

Construir as oposições sindicais significa 
romper com o governismo 

ComuniCado nº 19 da  uniPa - rio de Janeiro, março de 2007. 

Hoje os movimentos sindical, popular e estudantil brasileiros encontram-se sob a hegemonia do 
governismo, ou seja, as maiores organizações nacionais (CUT, UNE, direções do MST, UBES) atuam no 
interior da classe trabalhadora como representantes do governo Lula/PT, defendendo e reproduzindo as 
práticas e os discursos petistas.

As práticas governistas no movimento da classe trabalhadora são orientadas por dois eixos po-
líticos-ideológicos: 1) o colaboracionismo, isto é, a capitulação diante dos interesses da burguesia, e o 
corporativismo, ou seja, a defesa de lutas isoladas das categorias e de reivindicações exclusivamente eco-
nomicistas.

Portanto, as forças governistas que controlam as principais entidades do movimento popular-sin-
dical, orientadas principalmente pelas correntes do PT e do PC do B, são instrumentos fundamentais para 
frear as lutas do proletariado. Os governistas conciliam com a burguesia e fragmentam a classe trabalhado-
ra. Por isso, são traidores da causa proletária.

Foi nesse contexto de capitulações que em maio de 2006, o Congresso Nacional de Trabalhadores 
(CONAT) aprovou a fundação da Coordenação Nacional de Lutas (CONLUTAS) como “uma alternativa para 
todos os trabalhadores”. E esse mesmo CONAT estabeleceu que é dever da CONLUTAS “intensificar ao 
trabalho de construção de oposições sindicais para disputar os sindicatos com a pelegada, seja da CUT, 
seja das outras centrais pelegas” (Resoluções do CONAT, p. 19). 

É explicita a determinação da CONLUTAS para enfrentar os governistas da CUT dentro do movi-
mento sindical, entretanto as práticas do setor majoritário da CONLUTAS, liderado pelo PSTU, caminham 
na direção contrária: no segundo semestre de 2006 o setor majoritário da CONLUTAS-RJ articulou duas 
alianças com o PCdoB. 

A primeira eleição foi para o Sindicato dos Metalúrgicos da Região Sul Fluminense, onde, pela me-
diação do PSTU, a CONLUTAS apoiou a Chapa 3 formada pela Corrente Sindical Classista (CSC – braço 
sindical do PC do B). No material de campanha da Chapa 3 encontramos o depoimento de Aldo Rebelo 
(Deputado Federal do PC do B e na época Presidente da Câmara dos Deputados) e de Jandira Feghali (De-
putada Federal do PC do B), o que caracteriza a Chapa 3, que foi vitoriosa, como cutista, logo, governista.

O segundo caso de 2006 foi à formação de uma chapa conjunta entre o PSTU e a CSC – Chapa 
2 – para disputar as eleições do Sintergia (Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Energia do Estado 
do Rio e Região). Mas dessa vez o apoiou da CONLUTAS a chapa governista contou com a oposição da 
UNIPA, que questionou a aliança com o PC do B.

O debate em torno das eleições do Sintergia produziu uma resolução da CONLUTAS sobre a polí-
tica de alianças, estabelecendo os seguintes critérios para a formação das chapas de oposição: o programa 
da chapa deve conter o princípio da autonomia do sindicato em relação aos patrões e aos governos; deve 
se colocar contra as reformas do governo Lula e defender um plebiscito sobre a filiação à CUT.

Esses eixos são tão genéricos que até a Articulação Sindical (braço sindical do PT fundado pelo 
próprio Lula) não teve dificuldades de concordar com eles na formação da Chapa 3 para as eleições do 



Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e Telégrafos do Estado do Rio de Janeiro (Sintect-RJ), que estão 
marcadas para os dias 17, 18 e 19 de abril de 2007.

O que era defendido como o resultado de condições específicas dos metalúrgicos do Sul Flu-
minense e dos trabalhadores da base do Sintergia, se mostra como uma política deliberada de alianças 
com setores governistas com o objetivo de, a qualquer custo, ganhar um espaço, mesmo que mínimo, nos 
aparatos sindicais.

O substrato político-ideológico dessa “tática” é a velha mentalidade burocrática, que coloca os 
acordos de cúpula e os cargos nas direções sindicais acima dos interesses da classe trabalhadora. Essa 
prática político-ideológica contribui para retardar as lutas do proletariado, pois substitui o trabalho de base 
pelo acordo de cúpula; substitui a ação direta pela conciliação; substitui o sindicalismo combativo pelo cor-
porativismo.

A tática tem que estar subordinada à estratégia, ou seja, se o objetivo é a construção de um sindi-
calismo combativo que aponte para a ruptura revolucionária, a tática tem que ser norteada por esse objetivo. 
Portanto, um sindicalismo combativo só pode ser construído com trabalho de base e a construção da ruptura 
revolucionária com a ação direta.

É importante ressaltar que os acordos de cúpula e as conciliações denunciam uma concepção de 
oposição sindical, que reflete numa concepção específica da própria CONLUTAS. O entendimento de que 
a oposição sindical pode ser formada por todos os setores que não fazem parte da direção possibilita os 
acordos e converte a CONLUTAS num mero “emblema”, com a forma distorcida e vazio de conteúdo.

As oposições sindicais são, segundo a concepção combativa,  instrumentos decisivos de constru-
ção do movimento pela base, de avanço da consciência da classe trabalhadora, de ruptura com a ideologia 
corporativista e, hoje, com o governismo. Sem essa concepção de oposição é impossível transformar a 
CONLUTAS num embrião de uma entidade classista e combativa  da classe trabalhadora.

A unidade real do proletariado é o resultado do avanço da consciência de classe, que é forjada a 
ferro, sangue e fogo na luta contra a burguesia e contra aqueles, que traindo a classe trabalhadora, estão 
a serviço dos capitalistas. Hoje os servos mais fiéis da classe dominante são os setores governistas do 
movimento sindical-popular. Portanto, a unidade com os governistas é capitular aos interesses da burgue-
sia, porque somente a burguesia interessa a conciliação, pois significa a reprodução dos mecanismos de 
dominação e exploração.

A “unidade” com setores pelegos (governistas) não implica senão a quebra da unidade da classe. 
Visto que, as táticas de luta (o sindicalismo de resultados ou corporativista)  representado pela CUT/CSC/
Articulação Sindical, fragmentam efetivamente as lutas e enfraquecem a organização do proletariado. Nes-
se sentido, como disse Lênin, a “quebra da unidade” é encoberta sobre os gritos de apelo a “unidade”. 

A unidade real da classe trabalhadora (das suas lutas econômicas e políticas) se faz por meio da 
cisão com a burocracia e aristocracia sindical.  

Qualquer aliança com os governistas, justificada ou não, em nome de pretensa necessidade da 
“unidade” da classe trabalhadora é falsa. A atual conjuntura da luta de classes exige uma ruptura imediata 
com o governismo para a construção do sindicalismo classista e combativo.
 

Abaixo aos governistas!!!
Pela construção de uma CONLUTAS classista e combativa!!!



Só a luta classista pode levar à vitória 
os Profissionais de Educação! 

ComuniCado nº 20 da união PoPular anarquista - uniPa - maio de 2007 

Os profissionais da educação iniciaram o ano de 2007 sem motivos para comemorar. Ao contrário, 
nos vemos em uma situação das mais lamentáveis dos  últimos anos. São 11 anos sem reajuste salarial e 
recebemos do atual secretário de educação, Nelson Maculan, a notícia que o governo só poderia conceder 
6% de reajuste que só começará a ser pago em outubro e dividido em 6 vezes. A falta de condições dignas 
de trabalho também faz parte da nossa realidade, como as salas super lotadas e sem ventilação, a carência 
de funcionários e professores indispensáveis para a garantia de uma educação de qualidade para a popula-
ção pobre e trabalhadora que utiliza tal serviço. A indignação da categoria vem aumentando, mas somente 
isto não basta para construímos um movimento realmente combativo que pressione o governo estadual e 
nos dê vitórias reais e significativas.

No ano passado, a rede estadual de educação iniciou uma greve no mês de março que durou apro-
ximadamente 40 dias. A reação do governo foi de total indiferença. Por isso, devemos fazer uma reflexão 
acerca dos acontecimentos do ano passado na preparação de nossas lutas e mobilizações ao longo deste 
ano. Em primeiro lugar, não conseguimos nenhuma vitória no ano passado, mesmo com a greve de 40 dias. 
Houve corte de ponto e até hoje não tivemos nenhum abono dos dias descontados. Essas derrotas, devem 
ser analisadas a luz de uma perspectiva materialista e revolucionária que possa contribuir para a construção 
de um movimento grevista combativo e que vislumbre vitórias para o conjunto dos trabalhadores do serviço 
público estadual.    

O conjunto das direções do Sepe, com exceção de pouquíssimos militantes ainda sinceros e com-
bativos, não construiu  a greve com o intuito de ganhar aquilo que reivindicávamos. Alguns episódios ilus-
tram de forma objetiva nossa análise.   

No dia 28 de março, vários diretores do Sepe, que representavam as forças políticas do campo da 
esquerda, que hoje compõem a direção central, fizeram o papel policialesco de retirar das pistas do Palácio 
Guanabara, parte da categoria e vários estudantes que tentavam pressionar a ex-governadora,  Rosinha 
Garotinho, e seu secretário, Cláudio Mendonça. Neste episódio, um professor e também  militante do núcleo 
de São Gonçalo tentou intimidar com agressões verbais um estudante da Ação Direta Estudantil,¬¬ que 
em solidariedade a professores e funcionários, também ocupou as pistas do Palácio Guanabara. A polícia 
militar não precisou, desse modo, desempenhar seu papel, que é o de reprimir os trabalhadores, a própria 
direção se incumbiu de fazê-lo. O efetivo da PM presente era baixo, dada a quantidade de manifestantes 
no ato, cerca de 3000 pessoas. Tudo indica que houve acordo prévio entre o comando da PM e a direção 
central do Sepe. A PM evitava entrar em confronto, e cobrava dos integrantes da direção uma postura frente 
à categoria e aos estudantes que ocuparam as duas pistas. Diante disso, a posição da direção foi fazer um 
“arrastão”, de forma autoritária e truculenta, contra os manifestantes. Em seguida foi feito um cordão de 
isolamento para que estes não voltassem para a pista.          

 Novamente, em 12 de abril, em outro ato unificado com as categorias do Funcionalismo Público 
Estadual em greve (DESIPE, FAETEC, Polícia Civil e UERJ), no Palácio Guanabara, o comando de mobili-
zação de nosso Sindicato deu demonstração da falta de respeito que têm pelas bases que enfrentaram so-
zinhas a tropa de choque da PM. Passamos a tarde inteira em frente ao Palácio e éramos em torno de 4000 
manifestantes. A comissão de negociação foi recebida por um assessor de gabinete da ex-governadora,  
que disse não poder atender nossas reivindicações e deu a ordem para que fôssemos embora. E foi exata-



mente o que o comando de mobilização do Sepe fez, se retirou com o carro de som e acompanhou de longe 
o enfrentamento entre manifestantes e a tropa de choque. Alguns pouquíssimos militantes das direções de 
núcleo retornaram e ficaram ao nosso lado, demonstrando o que é de fato solidariedade de classe.   

No dia 17 de abril, ocupamos o gabinete do ex-secretário de educação, Arnaldo Niskier, que subs-
tituiu Cláudio Mendonça. Neste dia, estava agendada uma audiência do Secretário com o Sepe. Ao sa-
bermos que tal audiência tinha sido cancelada por puro capricho do secretário, uma militante da UNIPA e  
alguns simpatizantes propuseram que a categoria permanecesse no rall do gabinete até que o secretário 
nos recebesse.  No entanto, a direção central  aceitou a sugestão de Niskier que disse que receberia a 
comissão de negociação no dia seguinte, no horário de nossa assembléia, sem a participação da base da 
categoria. Os militantes do campo da esquerda reformista ainda argumentaram que a marcação da nova 
audiência tinha sido uma vitória do Sindicato “graças à intermediação” de um deputado federal do Psol que 
tentava se reeleger. 

Outro exemplo da ausência de uma perspectiva classista e revolucionária que oriente nossas mo-
bilizações foi o ato do final do mês de abril com a permanência da categoria no plenário  da Alerj, após 
audiência pública. A ausência de uma perspectiva de luta realmente combativa e classista para o movimento 
fez com que algumas lideranças, acreditando na falácia da democracia burguesa, avaliassem que os Depu-
tados Estaduais teriam algum respeito pelos manifestantes.  

As correntes de esquerda que integram atualmente a direção central de nosso Sindicato  demons-
traram  não estar preparadas para enfrentar nossos inimigos de classe porque, concretamente, não acredi-
tam que estes existam. Confiar que Picciani, Sergio Cabral, Alessandro Molon, Alice Tamborindeguy, Paulo 
Ramos e CIA poderiam intermediar uma negociação com a ex-governadora foi considerá-los momentane-
amente nossos aliados.  Ficou provado mais uma vez que estes não são nossos aliados de classe, assim 
como qualquer outro parlamentar, seja de que partido for. A agressão sofrida neste dia por vários militantes 
poderia ter sido evitada, se estivéssemos  organizados  realmente para um ato de enfrentamento. Como tal 
possibilidade é sempre evitada pela forças de esquerda reformistas, nunca chegamos a estar preparados. 

 Todos esses exemplos, revelam que a opção de muitos militantes históricos do Sepe pela via 
reformista e métodos moderados de ação, como forma de encaminhamento da luta dos trabalhadores, é 
equivocada. Por isso, devemos concentrar nossas forças nos atos de rua, na mobilização e ação direta de 
nossa categoria. Para tanto, é fundamental nossa organização nos locais de trabalho e que os núcleos e 
regionais realizem assembléias como forma de construir nosso movimento pela base. E para isso, é impor-
tante que haja em todos eles um comando de mobilização permanente, e não só nos momentos de greve. 
O comando de greve deve ser eleito nas assembléias locais e não formado por acordos entre as correntes 
políticas que integram as direções. Durante a greve do ano passado, foi isso o que a UNIPA propôs em 
diversas assembléias, mas os militantes das mais diferentes correntes políticas que coordenavam as mesas 
de trabalho, de forma autoritária e golpista, não  encaminhavam tais propostas nos processos de votação 
com medo de perder o controle e assim garantindo que o comando de greve tivesse uma orientação pelega, 
sem a possibilidade de encaminhar atos mais radicalizados. 

Greves como a de 2006 servem às correntes que buscam projeção na disputa entre elas mesmas. 
Não são conduzidas para levar a vitórias! Para que uma greve seja vitoriosa  é necessário que seja encami-
nhada com a perspectiva do enfrentamento político!

No ano passado, nossas assembléias viraram palco para os discursos de parlamentares de diver-
sos partidos que buscavam a reeleição,  prometendo pressionar a ex-governadora Rosinha Garotinho a nos 
atender.

A greve é um instrumento histórico na luta dos trabalhadores e não pode ser utilizada como um 
blefe como assim desejam muitos militantes. O processo de construção de uma  greve requer  preparação. 
Só seremos vitoriosos se conseguirmos unificar as lutas de todas as categorias do Serviço Público Estadual  
através uma orientação combativa, privilegiando a ação direta dos trabalhadores na luta contra patrões e 
governos.  

Avante a Luta dos Profissionais de Educação!
Por um SEPE Combativo e Classista!



Construção do Partido 
Revolucionário Anarquista

Chamado aos militantes revolucionários para a construção 
nacional da União Popular Anarquista (UNIPA)

ComuniCado nº 21 da união PoPular anarquista - uniPa  - maio de 2007  

1 - A neCessidAde de umA orGAnizAção polítiCA nACionAl 

O processo revolucionário se dá pela combinação de diversos fatores. O primeiro é a luta de clas-
ses ou os conflitos político-econômicos entre burguesia e proletariado; o segundo é o desenvolvimento da 
força coletiva do proletariado, materializado nas suas organizações e lutas. A construção das organizações 
políticas revolucionárias é um momento fundamental da luta de classes.

Dessa maneira, a construção de um partido político revolucionário é então uma necessidade para 
os revolucionários anarquistas ou bakuninistas. Nesse sentido, a construção do anarquismo enquanto força 
política proletária passa pela construção de um partido revolucionário. 

Mas o anarquismo hoje no conjunto das organizações e movimentos da classe trabalhadora não é 
senão um fenômeno muito secundário. Para tornar o anarquismo uma força real, será preciso dar início a 
um sério trabalho de propaganda e organização nos movimentos de massa. 

Para isso, antes de termos a capacidade de convocar a construção de um Partido (que implica um 
salto quantitativo, alcançando os milhares de militantes, e qualitativo, a representatividade dentro da classe 
e grande poder de mobilização e pressão), é preciso um trabalho preliminar. Um trabalho que agrupe os 
militantes existentes na base de uma teoria, estratégia e programa revolucionários. Um trabalho que não 
pode esperar mais. 

Esse trabalho preliminar é caracterizado pela construção de um grupo político nacional, bakuninis-
ta, que será o embrião do partido revolucionário. A tarefa então do atual momento é agrupar militantes sob 
a bandeira revolucionária do anarquismo, trabalhando na construção da União Popular Anarquista (UNIPA) 
como grupo político nacional que irá atuar nas organizações do proletariado. 

As principais tarefas desse grupo nacional serão: 1) desenvolver a teoria revolucionária bakuninis-
ta, que orientará a intervenção e luta político-ideológica no movimento de massas, e permitirá que o anar-
quismo se torne uma direção política para muitas lutas e organizações da classe; 2) aumentar a presença 
de massas do anarquismo, através da defesa de uma linha de massas que permita o desenvolvimento da 
força coletiva do proletariado.

2 - o trABAlho de propAGAdA, AGitAção e orGAnizAção.

A luta teórica é realizada de forma combinada com o trabalho de agitação, propaganda e organiza-
ção entre as massas - a luta político-ideológica. A principal tarefa desse trabalho político será a difusão do 
programa reivindicativo e revolucionário da organização. 

O programa reivindicativo compreende a luta por melhores condições de trabalho e vida (melhores 
salários, redução da jornada de trabalho, defesa dos direitos sociais, trabalhistas e etc) e visa animar a luta 



da classe sob as condições objetivas da sociedade capitalista. O programa revolucionário aponta a direção 
final e de longo prazo do trabalho da organização ? a destruição do Estado, do Capitalismo e a construção 
do Socialismo ? e marca a tônica de sua intervenção numa situação revolucionária, que ela ajuda a prepa-
rar, com o protagonismo da classe trabalhadora e de suas organizações. 

O programa reivindicativo permitirá o aumento da influência dos anarquistas nas organizações e 
lutas da classe trabalhadora; o programa revolucionário irá marcar a direção política de longo prazo, permi-
tindo o agrupamento da militância de vanguarda. 

A intervenção dos revolucionários anarquistas nos sindicatos, organizações estudantis e populares 
é parte essencial do trabalho de construção do grupo político nacional, de orientação bakuninista, embrião 
do partido revolucionário. 

Por outro lado, a construção de um grupo nacional com uma linha realmente revolucionária e uma 
linha de massas classista e combativa irá imediatamente repercutir nas próprias organizações e luta dos tra-
balhadores. Por isso, a construção da organização através da luta teórica e político-ideológica é uma tarefa 
essencial do momento, de interesse tanto para os revolucionários quanto para os trabalhadores em geral.

3 - As tArefAs urGentes dos revoluCionários e do proletAriAdo 

A atual situação política no Brasil é caracterizada por um processo fundamental: a crise e reorga-
nização do movimento sindical-popular, que burocratizado e dominado pelo PT (Partido dos Trabalhadores) 
não consegue atender às necessidades das lutas dos trabalhadores. Essa crise ao mesmo tempo em que 
impõe dificuldades, cria possibilidades. 

De outro lado, há o avanço das reformas neoliberais e da reestruturação produtiva que corta di-
reitos trabalhistas, elimina empregos e aumenta a exploração. Por isso, é preciso que os revolucionários 
anarquistas tenham uma linha política e de massas que permita uma correta intervenção na atual conjuntura 
de ofensiva burguesa e colaboracionismo das principais entidades do movimento sindical-popular. 

Do ponto de vista da classe trabalhadora, a principal tarefa é a ruptura com a burocracia sindical e 
com o modelo corporativista de organização e luta. Do ponto de vista dos revolucionários, é necessário que 
essa luta seja encaminhada numa direção de ruptura não somente com o governismo, mas com a própria 
estrutura corporativista e pelega, rumo à construção do sindicalismo de tipo revolucionário. 

Isto implica uma luta intransigente contra todos os setores governistas do movimento, e uma linha 
de ação clara e coerente. Então, a primeira tarefa fundamental é combater o Governismo através da ruptura 
com a CUT e demais entidades governistas. A segunda tarefa é a unificação das lutas setoriais das diversas 
categorias profissionais e a articulação da luta dos trabalhadores do campo com a cidade, bem como dos 
setores do proletariado marginal. 

O trabalho de construção nacional do partido revolucionário anarquista está associado à interven-
ção nessa conjuntura concreta. E ela pode possibilitar um importante avanço do anarquismo no movimento 
sindical-popular. Portanto, a construção de um grupo anarquista nacional é uma tarefa urgente. Para que 
os revolucionários anarquistas possam se apresentar já com uma proposta, uma linha política e programá-
tica. 

Por isso essa construção não pode esperar. Por isso é preciso ter uma base teórica mínima que 
será desenvolvida e aprofundada. Por isso é preciso ter um programa, uma estratégia e uma linha política 
e de massas. Porque a dinâmica da luta de classes exige.

4 - umA linhA de mAssAs ClAssistA e ComBAtivA.

A intervenção nas lutas de resistência (econômicas e políticas) da classe trabalhadora deve seguir 
uma linha. A linha de massas revolucionária anarquista materializa na tática a diferença estratégica e teórica 
para com as forças reformistas. 

Em primeiro lugar, devemos caracterizar que a crise do movimento sindical-popular se dá não em 
razão da mera traição de ?direções?, mas tem origem na própria estrutura sindical e concepção dominante: 



o sindicalismo corporativista ou sindicalismo de Estado. Essa estrutura sindical corporativista cria condições 
materiais para o peleguismo, que sempre se torna a tendência dominante. 

Por outro lado, as estratégias de luta das correntes reformistas se ajustam normalmente a essa 
estrutura e a reforçam. O ?sindicalismo de resultados? é apenas a expressão orgânica dessa política. Fa-
vorecer as greves e luta por empresa, reforça o corporativismo e impede o desenvolvimento da consciência 
de classe. Impede que o proletariado lance mão de uma das suas principais armas: a greve geral. 

Nesse sentido, a nossa linha de massas para a atual conjuntura coloca exatamente a necessidade 
da destruição do sindicalismo de Estado e do sindicalismo de resultados. Isso significa defender a ação dire-
ta da classe trabalhadora, as greves unificadas e a greve geral como modelos de ação e mobilização política 
da classe trabalhadora. Essa linha cria as condições necessárias para o desenvolvimento do sindicalismo 
revolucionário, único capaz de derrubar o Estado e a burguesia. Não basta combater as direções pelegas, 
temos que criar as condições para animar um amplo processo de superação do fracionismo de classe, or-
ganizando na base todas as frações do proletariado do campo e da cidade nos sindicatos e nos movimentos 
combativos e classistas (desempregados, sem-terra, sem-teto, trabalhadores rurais em geral, etc).

5 - Construção do AnArquismo e formAção de núCleos dA unipA.

Conclamamos todas as companheiras e companheiros que concordem com as bases teóricas, pro-
gramáticas, estratégicas e a linha política e de massas da UNIPA a se somarem na construção do anarquis-
mo no Brasil. Isso se dará pela formação de núcleos da UNIPA nos diferentes estados e regiões do Brasil. 

É uma tarefa necessária e urgente. Convocamos todos os companheiros que tenham como objeti-
vo a construção da Revolução Social a se somarem neste processo. 
 
 

Anarquismo é Luta! Contra o Estado e o Capital!
Construir a Revolução Social!



Os revolucionários frente ao 
liquidacionismo de direita na CONLUTAS 

ComuniCado da união PoPular anarquista (uniPa) - nº 23 – brasil / Junho de 2007 

Porque toda a política burguesa seja qual for a sua cor ou nome, não tem senão um fim: a manu-
tenção da dominação burguesa; e a dominação burguesa, é a escravidão do proletariado.

Bakunin. A política da Internacional. 1869.
A eleição de Lula para a presidência em 2002 significou a degeneração completa do bloco CUT/

PT e instaurou um processo mais amplo de crise no movimento sindical-popular no Brasil. O “sindicalismo 
de resultados” e o dito “sindicalismo propositivo” das últimas décadas serviram como pano de fundo para 
atrair o apoio de determinadas frações burguesas ao projeto eleitoral do PT e culminaram na adesão destes 
setores pelegos ao neoliberalismo. Com Lula presidente, tal crise se acentuou, visto que ele não apenas 
representou a continuidade das políticas neoliberais dos anos 90, como também garantiu a colaboração das 
principais centrais estudantis e sindicais e alguns dos principais movimentos sociais organizados do país 
ao seu governo.

Os primeiros ataques do governo Lula aos direitos dos trabalhadores, como foi o emblemático caso 
da “Reforma da Previdência”, serviram para desmascarar de vez o nefasto papel de divisão das lutas que 
passariam a cumprir os setores pelegos no movimento sindical e popular. As próprias centrais e movimentos 
dirigidos por estes setores vieram a compor verdadeiras secretarias avançadas de governo nas lutas, contra 
os interesses dos trabalhadores. Neste sentido, a denúncia das sucessivas traições das centrais governis-
tas e a convocação dos trabalhadores para formarem uma Coordenação Nacional de Lutas/CONLUTAS 
foi um passo acertado para o avanço da luta de classes no primeiro governo Lula. Acertado na medida em 
que representou a defesa de uma alternativa de reorganização para a classe trabalhadora, combatendo as 
estruturas já completamente atreladas ao projeto neoliberal do governo Lula e abertamente inimigas das 
bandeiras históricas dos trabalhadores. 

Nestes primeiros anos, a despeito da crise e do refluxo das lutas, fruto da hegemonia do peleguismo 
e do reformismo nas últimas décadas, os setores mais avançados do proletariado indicaram para a massa 
a necessidade de se agrupar num pólo anti-governista. Desta maneira, o combate às “reformas” neoliberais 
do governo do PT teria a independência necessária das centrais e direções governistas, única forma de 
realmente buscar uma oposição de massas ao ataque que a burguesia promove contra os principais direitos 
dos trabalhadores. Esta, inclusive, foi a linha definida no Congresso Nacional dos Trabalhadores (CONAT) 
em 2006:
 

“Consolidar a CONLUTAS como uma nova entidade nacional é uma necessidade para seguirmos 
fortalecendo este pólo de aglutinação de forças que construímos até aqui. Transformá-la em uma 
entidade, fortalecendo sua estrutura, é importante para evitar a dispersão das forças que se afas-

tam da CUT e demais centrais pelegas neste momento.”
“(...) A CONLUTAS, no entanto não aceitará a utilização da defesa da unidade, como forma de 

sacrifício à independência de classe dos trabalhadores ou paralisar suas lutas, vez que tal  atitude 
além de contrariar o próprio princípio, ao contrário de aproximar os trabalhadores afasta-os de 

seus objetivos imediatos e históricos.” (Caderno de resoluções do CONAT, Capítulo III)
 

Tal decisão, no primeiro governo Lula, se demonstrou correta, no sentido que indicava que a luta 
contra as reformas só era possível com a superação das centrais e direções governistas, cada vez mais 
interessados, quando muito, em “disputar o governo por dentro” e, dessa forma, colaborando com a seqü-
ência de ataques contra os trabalhadores. Importantes setores das massas vêm se desfiliando da CUT, 



com votações consideráveis, mesmo contra as direções de seus sindicatos e contra as políticas cupulistas 
e derrotistas dos próprios setores majoritários que compõem a CONLUTAS (PSTU/CST), que se abstêm de 
construir as Oposições Sindicais e de fazer campanha pela construção da CONLUTAS pela base e contra 
a CUT[ i ]. 

A formação da CONLUTAS representou, portanto, um ensaio de construção de uma nova central 
de classe. Sendo assim, representou para o conjunto dos trabalhadores a necessidade da reorganização da 
classe. Para os revolucionários, a ruptura com o governismo deu também as condições para se promover 
o debate acerca da necessidade de se combater não só as direções pelegas, mas o próprio modelo de 
sindicalismo de Estado, única forma de se avançar a luta de classes contra o corporativismo e de se iniciar 
um processo de construção do movimento sindical-popular de tipo revolucionário. Ainda que a Conlutas 
não tivesse consolidado a ruptura com o reformismo, devido à orientação de seus setores majoritários, as 
linhas definidas no I CONAT dariam condições para que os revolucionários mobilizassem e ampliassem seu 
campo nesta direção. Ou seja, daria condições para que os revolucionários indicassem para a vanguarda 
organizada dos trabalhadores que não bastava romper com a CUT, mas que seria preciso que se rompesse 
com o próprio modelo que ela representou e representa.

o seGundo Governo lulA: A CApitulAção eleitoreirA Ao Governismo impõe novAs derrotAs 
pros trABAlhAdores

O segundo governo Lula começou com ataques ainda maiores aos direitos dos trabalhadores. O 
PAC e as “reformas” vão atingir diretamente diversos setores das massas, do campo e da cidade, homens 
e mulheres, ativos e aposentados (nova “reforma da previdência”), do funcionalismo público (lei anti-greve, 
legalização de mais uma década de arrocho salarial) e do setor privado (“super-simples”, lei de ajuste do 
salário mínimo, confisco do FGTS, dentre outros). As centrais e direções governistas, todavia, mudaram 
suas táticas colaboracionistas. Saíram da defesa do imobilismo do “pacto social” para a convocação de 
lutas pró-governo: fomentam o corporativismo e sabotam as mobilizações gerais, criam sindicatos paralelos 
patronais/governistas nas categorias que se desfiliaram da CUT e promovem a confusão para as massas, 
desviando as pautas das mobilizações dos trabalhadores para bandeiras de apoio a Lula e seus ministros. 
A nova tática governista ficou nítida, por exemplo, nas comemorações de 1º de maio e nas manifestações 
do dia 23 de maio. 

No 1º de Maio, CUT e Força Sindical fizeram atos-show em prol do “Meio Ambiente” e a favor do 
PAC[ ii ]. No dia 23 de maio, foram às ruas para defender o governo Lula, deslocando todas as mobilizações 
para a bandeira da “manutenção do veto à Emenda 3” e mobilizando todas as forças para impedir a luta 
contra as reformas e o governo[ iii ].

Porém, frente aos ataques generalizados do governo Lula contra os interesses dos trabalhadores 
e ao colaboracionismo das centrais governistas, ao invés de reafirmar a necessidade de construção de uma 
alternativa de organização anti-governista, classista e combativa, o setor majoritário da CONLUTAS (PSTU/
CST-PSOL) veio a defender uma política reboquista em relação ao governismo da CUT, política esta que a 
UNIPA vem denunciando nos últimos meses[ iv ]. 

E, não bastasse, tal setor ameaça agora impor à classe trabalhadora uma nova derrota: a liquida-
ção da CONLUTAS. Sendo assim, se até este momento, ou seja, num período curto de tempo, o projeto 
reformista do PSTU impossibilitou a construção de uma nova central de classe, seja se abstendo das tare-

[ i ] - Como foi o caso do ANDES-SN, SEPE-RJ, e, mais recentemente, SINTRASEF-RJ, apenas para citar alguns dos mais signifi-
cativos. Muitos outros sindicatos de grande referência para o movimento vem deixando de pagar a CUT.

[ ii ] - Ver boletim Causa do Povo nº 32 (maio/2007).

[ iii ] - A convocação da CUT foi para um “Dia Nacional de Luta Contra a Emenda 3/Pela Manutenção do Veto”, chegando a defender 
uma “greve geral contra a emenda 3”. Ver Comunicado da UNIPA nº 22, junho de 2007.

[ iv ] - Ver o Comunicado da UNIPA nº 18, março de 2007, “A luta contra as Reformas Neoliberais é a luta contra o Governismo: Carta 
Aberta aos participantes do Encontro Nacional contra as Reformas”, o Comunicado nº 19, março 2007, “Quando a unidade é 
rompida sob gritos de unidade”, e a Nota escrita pelo bloco revolucionário da Conlutas/DF, junho de 2007, “Desvios oportunis-
tas do campo majoritário da Conlutas: um passo a frente, dois atrás”.



fas necessárias à sua consolidação, seja agindo como uma corrente externa cutista, daqui a diante ele já 
passará a lutar pela sua completa liquidação. A liquidação do projeto da CONLUTAS e, portanto, a completa 
capitulação do projeto definido no I CONAT já foi anunciada na última reunião da Coordenação Nacional da 
CONLUTAS, explicitamente:
 

“Ao iniciar a preparação do Congresso, a Coordenação Nacional decidiu também lançar um novo 
chamado à unidade da esquerda que atua no movimento sindical e popular, em particular aos 

companheiros que se organizam na Intersindical, para a construção de uma alternativa única de 
organização para a luta dos trabalhadores brasileiros.

E ao fazer este novo chamado resolveu dar um passo além do que tínhamos dado até agora. A 
Coordenação aprovou um gesto muito importante: abriu a possibilidade - se esta for a condição colocada 
para que se construa a unidade de toda a esquerda socialista - de levar ao nosso Congresso Nacional a 
proposta de que construamos uma nova organização de trabalhadores, fruto da fusão da Conlutas com os 
demais setores.” (Relatório da Reunião da Coordenação Nacional da CONLUTAS, 06/06/07)
 

A UNIPA, desde março de 2005[ i ], já indicava as limitações do oportunismo de esquerda que 
fomenta o projeto da CONLUTAS e a necessidade de se superar o reformismo, condição fundamental para 
se avançar, inclusive, nas próprias lutas sindicais-reivindicativas hoje. Neste momento, tal setor indica que 
sua prioridade é a reedição da frente eleitoral em 2008 com o PSOL de Heloisa Helena, e não o projeto 
de construção da CONLUTAS e nem a luta contra as reformas. Neste sentido, a guinada à direita do setor 
majoritário da CONLUTAS neste ano caminha para a liquidação da CONLUTAS se for necessário, tendo 
como estratégico, sempre, portanto, a aliança eleitoral para as eleições burguesas com os setores mais 
atrasados e pelegos do PSOL na CUT ao invés da construção de uma alternativa anti-governista, classista 
e combativa.

unir os setores ComBAtivos ContrA A polítiCA de liquidAção dA ConlutAs

Este período exige dos revolucionários novas e imediatas tarefas. O II CONAT, previsto para 2008, 
já apresenta para os setores combativos da luta que o pouco avanço que representou o ensaio da CON-
LUTAS poderá não mais ser viável para a reorganização dos trabalhadores. A capitulação do PSTU aos 
cutistas da INTERSINDICAL exige que os setores combativos devem se unir contra a colaboração com o 
governismo: defender uma CONLUTAS anti-governista, classista e combativa, enquanto um pólo de orga-
nização necessário para se avançar na luta pela construção de uma Central de Classe para o proletariado 
brasileiro. Neste sentido, UNIPA convoca a todos os setores classistas e combativos a buscarem a unidade 
frente ao setor PSTU/CST-PSOL, em busca de uma coordenação unificada de lutas contra o governismo e 
pela construção de uma Central de Classe para o proletariado brasileiro.
 

Nem um passo atrás! Ousar Lutar! Ousar Vencer!
Abaixo a CUT pelega e governista!

[ i ] - Ver Comunicado da UNIPA nº 6, março de 2005, “As Reformas do Governo Lula e as Tarefas do Proletariado”.



A Luta de duas Linhas na CONLUTAS:
Balanço político da reunião nacional 

e das ações do movimento. 

ComuniCado da união PoPular anarquista  - uniPa - nº 24 – brasil, setembro de 2007

A reunião da Coordenação Nacional de Lutas ocorreu em Brasília nos dias 05 e 06/08/2007, com 
cerca de 200 participantes (não foi divulgado no dia o número de delegados que deve ter ficado em torno de 
90, pelo número de entidades presentes, e observadores). 

Essa reunião explicitou a luta de duas linhas existente dentro da CONLUTAS. Uma linha reformista, 
representada pelo bloco PSTU e PSOL, e uma linha revolucionária, materializada na intervenção do bloco 
UNIPA (União Popular Anarquista)/LBI (Liga Bolchevique Internacionalista) e ativistas de base do movimen-
to sindical e popular. 

O confronto de Linhas vinha se gestando há algum tempo e amadureceu nessa reunião. Nesse 
momento a luta de linhas políticas se deu com relação a temas de estratégia e tática política, bem como de 
concepção de luta e organização. 

A contradição de linhas se manifestou nos pontos da pauta da reunião, que dizem respeito à con-
dução da luta política contra as reformas neoliberais do Governo Lula e reorganização da luta dos traba-
lhadores no Brasil. Os principais pontos foram relativos: 1) a análise de conjuntura e ao plano de ação; 2) a 
“Frente Contra as Reformas Neoliberais” com a CUT e a aliança e proposta de fusão com a Intersindical; 3) 
a organização do CONAT e seu significado.   

Dentro desse temário, foram 4 debates e votações estratégicas, em que o Bloco Revolucionário 
interveio com análises e as seguintes propostas abaixo:
  

- contra a convocação direcionada a “Intersindical” para uma “fusão” 
- proposta de colocar representação igualitária para oposições sindicais e para os sindicatos; 
- agitação e construção da greve geral 
- realização de passeata no II CONAT 
- remetimento às bases do debate acerca de uma proposta de resolução política endereçada a 

CSC (corrente Sindical Classista) do PC do B. 
  

Apesar das propostas apresentadas pelo Bloco Revolucionário terem sido derrotadas, a interven-
ção do Bloco foi positiva e vitoriosa. Isso porque o bloco chegou na reunião com 4 delegados, mas conse-
guiu agregar votos de outros companheiros nas suas propostas (ao ponto de obter 13 votos em uma de 
suas propostas). Assim fica mostrado que é possível ampliar as bases aderentes a nossa linha. 

Além disso, foi questionada a proposta de fusão com a Intersindical tal como vinha sendo encami-
nhada, e apesar da convocação ter sido mantida, a discussão do seu significado e efetivação será remetida 
aos seminários sobre concepção sindical (por proposição do Bloco CEDS/FOS) e reuniões das coordena-
ções estaduais. E a proposta de “resolução” sobre a CSC – inserida na pauta em Brasília – foi retirada, e 
remetida para a discussão nas estaduais e bases sindicais e populares.    

A luta de duas linhas se manifestou nas intervenções e votações – e vai continuar se manifestando 
nesses debates ordinários. É preciso que os companheiros entendam que cada votação particular, sobre 
tópicos aparentemente isolados, faz parte de um embate global de concepções, e que esse embate deter-
minará os rumos da CONLUTAS.  E é o real conteúdo da luta de duas linhas que iremos analisar e explicitar 



neste balanço.

1 - A Análise de ConjunturA e A frente ContrA As reformAs neoliBerAis: A queBrA do 
“Consenso” e do “otimismo irreAlistA”.

A análise de conjuntura sustentada pelo PSTU indica o seguinte: 1) existe uma “pressão” das ba-
ses dos sindicatos ligados a CUT/CMS sobre suas direções, em razão das “reformas neoliberais”, 2) essa 
pressão está obrigando uma guinada a “esquerda” da CUT/CMS, a retomada das atividades de luta desses 
setores. Essa guinada teria se materializado na constituição da “Frente de Luta contras as Reformas Neoli-
berais”, na qual a CUT estaria sendo “amarrada” a uma política de unidade de ação pela CONLUTAS. 

Segundo as intervenções dos adeptos dessa linha, essa política estaria sendo correta e vitoriosa. 
O que seria comprovado pelo “Encontro contra as Reformas que Retiram Direitos” do dia 25/03/2007, pelo 
“Ato de 1º de Maio” e o “Dia Nacional de Lutas do dia 23/05”. O desdobramento lógico da análise levava a 
ratificação da política de aliança com a “Intersindical” e a CUT na promoção de atos e campanhas. 

Mas a análise que até então representava um “consenso otimista” – e irrealista – foi colocada sob 
crítica. O falso “consenso” foi quebrado na reunião da coordenação nacional. O bloco revolucionário mos-
trou que na realidade a chamada “Frente” não representava uma forma de amarrar a “CUT e a Intersindical” 
a CONLUTAS, mas ao contrário estava amarrando a CONLUTAS ao calendário, dinâmica e estratégia da 
CUT/CMS. 

Usemos uma “parábola” para entender a situação. Imaginemos um individuo qualquer é algemado 
por um policial. O policial prendeu uma algema sua própria mão e outra a do individuo, como ensina os 
manuais policias. Mas o convence que na realidade é o individuo que “o algemou”  – ilusão que pode ser 
alimentada por ambos estarem com algemas preso um ao outro  e assim o conduz sem maiores resistências 
ao rumo que deseja –a prisão. 

A CONLUTAS está cumprindo o papel do indíviduo algemado que não consegue analisar a corre-
lação de forças e a situação real e acredita que pelo fato de uma algema estar na sua mão e a outra na do 
“policial” (CUT/CMS) acha que tem o controle do processo quando na realidade é o contrario. 

Basta ver o calendário deliberado em 25/03. É um calendário essencialmente governista. Das 13 
atividades, 3 são atividades do calendário permanente do movimento (1 de Maio, 20 de Novembro, 13 de 
Maio); e as 4 principais que foram encampadas pela CONLUTAS (em todas as categorias) eram datas 
convocadas e controladas pelos Governistas (17 de Abril, dia de protestos do MST incorporado como dia 
de luta pela CNESF; Abril Vermelho e Abril Indígena); Campanha pela Reestatização da Vale do Rio Doce, 
e apenas duas foram encampadas pela lógica da luta contras as reformas neoliberais – a semana de 21 a 
25/05 e a Marcha à Brasília. Outro exemplo mais recente foi a Jornada em Defesa da Educação Pública , 
na qual estes setores na CONLUTAS buscaram se justificar argumentando que “a contradição é deles, não 
nossa”. Porém, não há contradição para os governistas: a UNE (já conhecida no movimento como União 
Neoliberal dos Estudantes) deliberou, convocou e levou a cabo uma campanha pela “reforma universitária” 
de Lula, contra os “golpistas” e por “maiores verbas para a Educação” e para o PROUNI. A contradição fica 
para aqueles que avaliaram estes atos como uma expressão do crescimento da luta contra o governo Lula 
e suas reformas neoliberais.

Assim vemos um argumento cíclico para justificar a política da CONLUTAS: segundo o PSTU/
PSOL  a “Frente” é uma forma de criar a unidade de ação contra as reformas e o governo Lula e disputar a 
base da CUT”. Analisemos tais argumentos e sua fragilidade.

Em primeiro lugar dentro da tal “Frente Única” com a CUT/CMS, nos momentos chave das ações 
previstas no calendário a CUT “rompeu” (como o PSTU denuncia). Na semana de 23/05 a Intersindical e 
a CUT forçaram a reformulação da “carta de convocação” no sentido da exclusão da menção ao “Governo 
Lula”. Nas manifestações estaduais, a CUT se esforçou por colocar como eixo a luta pela “Defesa do Veto 
a Emenda 3” (em apoio a um ação do Governo Lula). 

Mais recentemente a CUT/CMS rompeu com o “Plebiscito da Vale”, exatamente por recusar a 
aceitar questões que colocavam criticas indiretas ao Governo Lula. 



Assim, a “unidade de ação” não se verifica. A unidade de ação na “Frente” só se verifica quando 
consegue-se evitar criticas e ações contra o Governo Lula. As ações que se realizam contras as reformas 
neoliberais e o Governo Lula se fazem sem a “Frente”. 

O elemento central que justifica a existência da Frente é simplesmente fictício. Não somente preva-
leceu o calendário governista, mas as próprias “ações unitárias” previstas no calendário malograram – com 
raras exceções.   

Outra das justificativas para a existência da Frente é “aumentar a capacidade da CONLUTAS de 
disputar as bases da CUT”. Mas quando examinamos a política setorial, implementada nas diferentes cate-
gorias pela CONLUTAS, vemos exatamente a contradição e a nulidade da política frentista. 

Nos sindicatos de base o que tem sido praticado são alianças com setores governistas (vide caso 
dos Metalúrgicos de Volta Redonda, Sintergia e Correios-RJ). Não se fortalecem as oposições sindicais – 
verdadeiros instrumentos de disputa da consciência da classe.

E é preciso dizer: oposições sindicais não são meras chapas de oposição, que só funcionam para 
disputar as diretorias, mas uma estrutura militante para conduzir a luta mesmo contra burocracia sindical. 
Ou seja, afirma-se que a Frente existe para disputar as bases da CUT, mas a composição das chapas que 
o PSTU tem indicado na CONLUTAS aponta no caminho contrário: na diluição da CONLUTAS em “mini-
frentes” eleitorais com setores governistas ou semi-governistas. 

Assim revela-se o real conteúdo da contradição: a política frentista nem promove a unidade de 
ação naquilo que diz, nem leva a CONLUTAS a disputar as bases da Intersindical e da CUT, e nem tem sido 
eficaz na luta contra as reformas neoliberais. 

Um outro aspecto fundamental dessa questão é o seguinte. A constituição da CONLUTAS enquan-
to movimento de oposição nas lutas setoriais, com um programa classista e combativo. Nas lutas setoriais, 
o que tem imperado é que a CUT e mesmo a Intersindical tem desenvolvido políticas corporativistas, com 
as famosas “greves por empresa” ou “greves de categorias isoladas”, tanto no serviço publico quanto na 
iniciativa privada. 

A CONLUTAS sustenta palavras de ordem genérica sobre a “unificação” das lutas mas não discute 
os meios concretos de realizar tal proposição nas diferentes categorias. E assim vigora um paralelismo: as 
campanhas gerais e os atos que ocupam o centro da política da CONLUTAS, promovido pela “Frente” na 
qual identifica-se falsamente a “realização da unidade da classe”. 

E de outro lado, a fragmentação das lutas reivindicativas (econômicas e políticas) das categorias, 
na qual a CUT mantém o controle e a direção, e na qual a CONLUTAS ainda não conseguiu ter uma política 
conseqüente e eficaz. 

Ou seja, o “movimentismo” se coloca como direcionamento estratégico na CONLUTAS, ao pas-
so que impera a inexistência de política estratégica para as lutas sindicais e sua coordenação, que são 
secundarizadas diante do “movimentismo”- da centralidade ocupada por atos (com métodos e objetivos 
recuados), campanhas de propaganda e denúncia (como o plebiscito). 

Na realidade, o que vigorou nesse primeiro semestre foi uma política derrotista, em que se abdica 
da construção da CONLUTAS como movimento de oposição às reformas neoliberais em favor da constru-
ção da “Frente” com a CUT/CMS. 

Tem sido secundarizada a construção das lutas setoriais das categorias (a questão das campanhas 
salariais e das luta contra os pelegos nos sindicatos). Vigora uma política “defensivista” nas categorias, em 
que as oposições conlutistas têm sido levadas a compor Chapas com setores Governistas como a CSC e 
Articulação Sindical, abrindo mão de defender a ruptura com a CUT. 

Nosso balanço da análise de conjuntura visa pontuar o seguinte: a política de Frente com a CUT/
CMS e a iniciativa de fusão com a Intersindical fazem parte de um direcionamento estratégico reformista 
para a CONLUTAS. E mais, um reformismo maduro, com uma concepção corporativista.  

Nela a inversão das prioridades é nítida: atos “pseudo-unitários” com setores governistas ganham 
centralidade, enquanto a unidade da classe nas suas lutas setoriais é sacrificada em razão dessa mesma 
política. 

Ao mesmo tempo, as necessidades do “frentismo” e do “movimentismo” levam a uma secunda-



rização de uma política de construção de oposições sindicais. A política de alianças “genérica” permite a 
composição de chapas com a CSC e a Articulação Sindical, matando qualquer possibilidade de unificação 
de campanhas salariais por ramos e lutas inter-categorias.  

Assim, o “Bloco Revolucionário” conseguiu na luta de idéias quebrar o consenso, que agora é (ou 
melhor, está como) posição majoritária. A Frente com a CUT e proposta de fusão com a Intersindical são 
agora objetos de reflexão política fora dos termos abstratos e descontextualizados proposto pelo GT Nacio-
nal de Secretaria da CONLUTAS. 

Diferentes análises de conjuntura e diferentes direcionamentos estratégicos para o movimento de 
luta contra as reformas neoliberais estão em luta. Uma linha expressa as concepções sindicais de revolu-
cionários bakuninistas, marxistas e da militância combativa.  Outra linha expressa a concepção reformista 
do PSTU e PSOL.

2 – o direCionAmento polítiCo-estrAtéGiCo dA ConlutAs, o proBlemA dA Greve GerAl 
e o ii ConAt.

A luta de duas linhas, que parte de diferentes análises, expressa duas visões de direcionamento 
político-estratégico para a CONLUTAS. E aqui está a grande questão. O “movimentismo” encobre a recusa 
da estratégia da ação direta e da greve geral de massas. 

O movimentismo se adapta e coexiste com o corporativismo e o sindicalismo de resultados, é a 
negação da greve geral. E como não consegue colocar a possibilidade de vitória, desloca a questão para  
a necessidade de “frente eleitoral” – que conquistaria o “Estado” e derrubaria as reformas neoliberais. Os 
“sindicatos e as organizações da classe” são vistas como “incapazes” de barrar as reformas e afirma-se a 
necessidade de uma “frente partidária” que cumpriria tal papel. 

Por isso, a estratégia “frentista” e o “movimentismo” que lhe acompanham assumem uma posição 
sempre refratária à greve geral, desqualificando seus defensores como “ultimatistas”, pela “inexistência de 
condições objetivas”. A sua metafísica abstrai que a atividade e luta consciente da classe não somente é 
uma condição objetiva, como cria dialeticamente novas condições objetivas e subjetivas a partir das exis-
tentes. 

É preciso romper com a metafísica reformista acerca da greve geral. A greve geral é um dos prin-
cipais instrumentos da classe, e a função da central é lhe dar forma e base organizativa. A forma “central” 
(sindical e popular) está associada inevitavelmente à greve geral. A central está para a greve geral como um 
sindicato isolado está para a greve. 

E é preciso denunciar: a greve geral foi transformada pelos reformistas brasileiros num mito. São 
tantas as dificuldades que colocam para sua construção e a sua visualização no tempo é projetada para um 
futuro tão distante quanto longínquo. O problema é que muitos sindicalistas converteram a greve geral num 
mito cômodo, oportunistamente manejável, isolando-a da prática política concreta, habitual e cotidiana. E 
isto é o que desde há muitos anos fazia e faz o reformismo no Brasil.

Por isso o bloco revolucionário entende que a CONLUTAS deve materializar essa associação (or-
ganização “tipo central” com a estratégia prática da “greve geral”) e colocar nos seus métodos e estratégia 
de ação, medidas que deixem de fazer a alusão à greve geral como um mito e passem a trabalhar na criação 
de condições para sua deflagração.          

E essa deflagração não se dará num futuro indefinido por uma lógica metafísica em relação à ação 
da própria classe. A greve geral se dá como desdobramento das lutas econômicas e políticas parciais e 
setoriais, que assumem um nível mais elevado de organização e consciência 

Por isso o direcionamento político-estratégico proposto e implementado na CONLUTAS pelo PSTU 
(frentista e movimentista) se propõe no máximo a “propagandear a greve geral”, a falar dela, e não a refletir 
e implementar medidas para sua construção.

E esse direcionamento político-estratégico frentista e hesitante, serve diretamente ao bloco CUT/
CMS e ao Governo Lula/PT. Eles, mais do muitos militantes que estão na oposição ao Governo, sabem que 
o problema da luta contras as reformas neoliberais se resume ao problema da Greve Geral e do amordaça-



mento dos sindicatos. 
Somente a greve geral (ou melhor, sucessivas greves gerais combinadas com outras ações de 

massas subsidiárias) é capaz de frear e barrar a ofensiva neoliberal. Todas as ações estratégicas do gover-
no visam fragmentar as categorias política, acentuando os efeitos da estrutura sindical corporativista; todas 
as ações da CUT/CMS também, visam fragmentar as campanhas salariais, sabotar as lutas unificadas e dar 
um caráter burocrático e assistencialista aos sindicatos (mantendo somente as atividades de resistência, 
sem a qual o sindicato não se sustenta, através de greves de empresa, que realimentam a legitimidade da 
burocracia sindical).  

É por isso que no debate sobre a greve geral as diferenças de posições entre o GT Nacional de 
Secretaria (ocupado pelo PSTU) e o Bloco Revolucionário, tem um profundo significado. 

Também o significado dos discursos acerca das oposições sindicais – reduzidas pelo GT de Se-
cretaria a “chapas de oposição” mostram um direcionamento-estratégico. O de fortalecer as “direções” e 
as lutas por aparatos. Ao se fazer isso, se dá uma vitória estratégica para o bloco CUT/CMS/PT, pois eles 
cedem as “direções” de um ou dois sindicatos, mas mantém atividade de luta sindical como um todo pulve-
rizada pelo corporativismo – ou seja, sob controle.  

O direcionamento político-estratégico defendido pelo Bloco Revolucionário aponta num outro senti-
do. A greve geral não é um mito, é uma forma de luta que exige uma forma de organização. De acordo com 
a perspectiva materialista que sustenta tal política, a atividade presente da classe cria as condições para a 
mudança do desenvolvimento histórico, e da própria greve geral.  

O centro do direcionamento politico-estrategico deve estar na construção da unidade inter-catego-
rias, nas suas lutas econômicas e políticas. Para isso é preciso ter uma política de construção da CONLU-
TAS como central e movimento de oposição ao neoliberalismo e ao capitalismo. 

O primeiro elemento é mudar as formas das greves e de organização para a luta reivindicativa. 
É preciso colocar todo o peso nas campanhas salariais, com a realização de “assembléias unificadas de 
base”, unificando as diversas categorias de um mesmo ramo ou ainda formas mais amplas, e usar das gre-
ves gerais de ramo ou inter-setoriais como ensaios da greve geral nacional. Essa é uma política concreta de 
acúmulo de forças de curto prazo (que pode ser efetivada em alguns meses, anos, não em décadas).

Dentro desse direcionamento estratégico, as oposições sindicais cumprem um papel destacado. A 
oposição materializa a intransigência de classe, a postura de que é preciso fazer a luta contra os patrões, o 
governo, mesmo contra o sindicato e a burocracia, a qualquer custo. Mesmo sendo “minoria”. 

As oposições sindicais modernas no Brasil surgiram durante a Ditadura Militar e expressaram uma 
política de médio e longo prazo de luta contra os sindicatos tutelados e construção da hegemonia. Era uma 
intransigência de programa e concepção que partia de uma análise correta da luta de classes.    

Quando vemos o recuo teórico da análise de conjuntura reformista, isso tem um profundo conteúdo 
político, relacionado a sua prática e estratégia política e sindical . Quando se fala que é necessária uma fren-
te com a CUT/CMS para lutar contra as reformas neoliberais se produz uma dupla falsificação. Primeiro a de 
que é possível que a CUT rompa com o governo. Segundo, de que sem essa unidade de “superestruturas” 
não seria possível a unidade da classe, o que leva a secundarização do fator “conflito capital x trabalho”. 

Confunde-se a conquista da consciência das categorias com a conquista da “direção” do sindicato 
ou do aparato. E ao fazer essa análise superestrutural, chega-se a conclusão que o objetivo máximo é ga-
nhar as direções, mesmo que para isso seja necessário abrir mão do programa.  

É possível que as bases sindicais sejam ganhas à revelia das burocracias sindicais, porque a 
exploração do trabalho pelo capital permanece como central. E é isso que alimenta as oposições, a contra-
dição de interesses de classe que não pode ser apagada, e que a intransigência de classe visa alimentar e 
capitalizar. 

A negação da importância das oposições é fruto da subestimação do próprio conflito de classes. E 
a oposição não cresce pela conciliação: ela cresce pela contradição, pela luta contra a burocracia sindical, 
o Estado e o capital. 

É importante aqui indicar o seguinte. A linha reformista confunde dois conceitos e duas realidades 
distintas; chapas de oposição dentro dos sindicatos com oposições sindicais. A Oposição Sindical, tal como 



a experiência histórica da classe trabalhadora brasileira mostra, é uma estrutura organizativa que visa dar 
condições aos trabalhadores de encaminharem sua luta mesmo quando o sindicato está aparelhado. 

Por isso dois elementos são característicos das Oposições Sindicais: o fundo de greve e as “co-
missões de base” (organização por local de trabalho e moradia) que visam trazer a categoria para a luta. 
As “associações profissionais” são apenas outras formas dessas oposições. E a construção da hegemonia 
se dá então pela atividade política classista, de confronto, e não por meio de conciliações com a burocracia 
sindical e os pelegos. 

Fortalecer as oposições significa fortalecer essa estrutura organizativa. Disputar a hegemonia sig-
nifica disputar essas formas de organização, através de um direcionamento estratégico: criar condições 
para realização de uma greve geral, que passa pela unificação das lutas setoriais onde possível e o forta-
lecimento das oposições sindicais como forma luta pela direção política do movimento de luta da classe, e 
não dos aparatos sindicais.    

A linha reformista para CONLUTAS não segue uma tal lógica de organização e luta, com comissões 
ou coordenações inter-categorias e o corporativismo derivado dos sindicatos tem sido transplantado para a 
CONLUTAS. O modelo típico do “sindicalismo de resultados” (greves por empresa ou categoria, pacificas 
e legalistas) são as que eclodem. Essas greves são a negação – na sua forma e conteúdo – da estrutura 
organizativa necessária a construção e utilização da greve geral. 

E aí ficamos num circulo vicioso. E a constatação da impossibilidade momentânea da deflagração 
da greve geral serve para justificar uma política que não somente não soma para sua construção como é 
sua negação. O “frentismo” e o “movimentismo” se apresentam como “solução realista” que apenas é uma 
cortina de fumaça para a real estratégia, que levará os trabalhadores brasileiros a derrotas.  

A luta de idéias expressa no plenário e as diferentes propostas apresentadas e votadas, represen-
tam dois direcionamentos político-estratégicos. Uma representa concepção reformista, que não se coloca a 
atarefa da construção da greve geral, e por isso é levado a diluição paulatina da CONLUTAS numa “frente” 
com os governistas, abdicando da luta nas categorias e de sua centralidade estratégica, em favor do movi-
mentismo. 

Os debates acerca do II CONAT (do peso das oposições sindicais) e da organização segue uma 
mesma direção. E é preciso indicar o embate de duas linhas que irá se materializar em maio de 2008 (no II 
CONAT ou I Congresso do CONLUTAS).  

A outra, a linha revolucionária, representa a concepção do sindicalismo classista e combativo,  que 
vê a necessidade de acumular forças através da unificação das lutas pela base, de greves inter-categorias e 
das oposições sindicais, rumo à realização das greves gerais nacionais, único meio de derrotar as reformas 
neoliberais do Governo Lula e a nova ofensiva do capital.

3- As questões que AfliGem os reformistAs: eleições, reformA sindiCAl e polítiCA.

Por fim, é preciso indicar que existem questões de fundo que com certeza assolam os reformistas: 
são as eleições, a reforma sindical e a reforma política. O PSTU e o PSOL buscam manter a “Frente de 
Esquerda” com o PSOL. 

Assim, a proposta de fusão da CONLUTAS com a “Intersindical” deve ser analisada em função das 
alianças partidárias. O setor que dirige a Intersindical é o mesmo setor que dirige o PSOL (a APS – Ação 
Popular Socialista). Fundir os sindicatos significa criar maiores condições para a composição da “frente 
político-eleitoral”. 

A reforma sindical e partidária também são outros fatores que assolam os reformistas. Os critérios 
para a legalização das centrais sindicais e dos partidos, podem levar setores (como o PSTU e mesmo o 
PSOL) a perderem seu registro. A reforma sindical pode eliminá-los dos grandes aparatos e a perda de base 
de sustentação político-eleitoral. 

Essas questões estão efetivamente entrando no cálculo das propostas e políticas implementadas 
na CONLUTAS e no movimento sindical-popular. Elas ficam encobertas pela cortina de fumaça do discurso 
da unidade, da política frentista e movimentista. Mas ela ajuda a explicar a composição com os governis-



tas.
No fundo, a estratégia reformista de tomar a “frente político-eleitoral” como centro da sua política, 

se antepõe às necessidades da classe trabalhadora – que hoje se resume a construção da unidade de 
classe efetiva rumo à greve geral. 

Por isso conclamamos os militantes do movimento sindical, estudantil e popular a tomar parte ativa 
no debate de idéias e na luta de duas linhas na CONLUTAS. A fortalecerem a luta pela implementação de 
um direcionamento estratégico classista e combativo, por meio da unificação das lutas setoriais e constru-
ção da greve geral. Pela intervenção em todas as instancias da CONLUTAS e do movimento no sentido de 
combater o “frentismo” e o “movimentismo”.
 

Ousar Lutar, Ousar Vencer!



A luta contra o Sindicalismo de 
Estado no interior da CONLUTAS 

ComuniCado da união PoPular anarquista - uniPa - nº 25 - brasil, outubro de 2007

       O GT Nacional de Secretaria da CONLUTAS publicou uma nota apresentando seu posiciona-
mento favorável à legalização das centrais sindicais, e dizendo que se opõe ao projeto de lei na “forma” que 
ele se apresenta. 

            O documento do GT de Secretaria coloca ainda que a CONLUTAS já estaria registrada no 
“Ministério do Trabalho” e preencheria os “critérios” para “alcançar” o reconhecimento como central pelo Mi-
nistério do Trabalho. Esse posicionamento apenas confirma a tendência das direções do PSTU e do PSOL 
de tentarem aplicar uma linha corporativista e liquidacionista na CONLUTAS.    

            O nosso comunicado nº 24 (“A Luta de duas linhas na CONLUTAS/Setembro 2007”) havia 
indicado que estava em gestação um confronto de direcionamentos estratégicos para a CONLUTAS:
 

 “As reformas sindical e partidária também são outros fatores que assolam os reformistas. Os 
critérios para a legalização das centrais sindicais e dos partidos, podem levar setores (como o 

PSTU e mesmo o PSOL) a perderem seu registro. A reforma sindical pode eliminá-los dos grandes 
aparatos e a perda de base de sustentação político-eleitoral. 

Essas questões estão efetivamente entrando no cálculo das propostas e políticas implementadas 
na CONLUTAS e no movimento sindical-popular. Elas ficam encobertas pela “cortina de fumaça” 
do discurso da unidade, da política frentista e movimentista. Mas ela ajuda a explicar a composi-

ção com os governistas.”
 

A Nota do GT de Secretaria confirma nossa análise, mostrando como certos setores da CONLUTAS 
estão buscando enquadrar a entidade nos marcos da tutela Estatal, acabando com seu projeto de central 
autônoma e classista.  Os efeitos do enquadramento nas normas do sindicalismo de Estado e Tutelado se-
rão destruidoras para o projeto da CONLUTAS (que será transformada em mais um aparato para a gestão 
do imposto sindical e outros recursos, e a conseqüente alimentação de burocracias).

Neste sentido, seguindo com coerência a sua linha político-sindical, a UNIPA tem como resolução 
combater qualquer orientação no interior da CONLUTAS no sentido da submissão à tutela do Estado-Bur-
guês. O projeto de lei das centrais é parte da reforma sindical, e visa garantir tal subordinação dos sindicatos 
ao Estado. 

Não nos cabe aceitar a reforma sindical, mas discutir como combatê-la. E nesse sentido concla-
mamos todos os militantes de base da CONLUTAS a combater a combater a política de enquadramento da 
CONLUTAS nos marcos do sindicalismo de Estado.
 

Abaixo ao sindicalismo de Estado!
         



Lutar contra o governo, lutar contra 
o governismo, lutar para organizar 

a Classe: uma só tarefa

união PoPular anarquista – uniPa, ComuniCado nº 26, dezembro de 2007.

Uma série de transformações vem alterando a configuração social e econômica no Brasil, impulsio-
nadas pela segunda década de políticas neoliberais e pelo processo mais vasto de reestruturações do ca-
pitalismo mundial na sua nova fase “ultra-monopolista”. Uma análise correta destas transformações é uma 
das condições para orientar uma correta intervenção na luta de classes. É preciso, portanto, compreender 
os sentidos das mudanças e de que forma o perverso sistema político e econômico vem se sustentando 
no Brasil. Passados quase 5 anos do governo Lula, já chegando ao final do primeiro ano de seu segundo 
mandato, podemos fazer uma primeira avaliação dos rumos destas mudanças.

O governo Lula/PT cumpre um papel importante: o de garantir a transição “pacífica” e a estabili-
dade necessárias para que os grandes agentes do capital reacomodem suas posições no país, ao mesmo 
tempo em que colabora fazendo as reformas macroestruturais exigidas para sua completa inserção neste 
novo contexto mundial. Nós, revolucionários anarquistas, temos enfatizado desde 2003 o papel político 
que cumpriu e cumpre Lula no governo, garantindo o programa de continuidade neoliberal, e o papel que o 
petismo de maneira geral cumpriu no movimento sindical e popular, ao garantir a adesão de amplos setores 
organizados da massa a uma concepção reformista e que hoje se expressa na adesão ao neoliberalismo. 

Recentemente, nas resoluções do III Congresso da União Popular Anarquista (UNIPA), divulgamos 
a análise bakuninista do atual estágio de desenvolvimento do capitalista e o jogo de forças que vem levando 
o Brasil a se reposicionar no cenário econômico e político mundial. Aqui iremos apresentar um balanço ini-
cial das mudanças dos últimos anos e a linha de intervenção que os revolucionários anarquistas defenderão 
no movimento de massas no próximo período, visando superar a atual crise pela qual vem passando as 
lutas estudantis, sindicais, populares e camponesas.

Crise dAs lutAs e AprofundAmento dA superexplorAção do trABAlho: umA perversA 
ComBinAção do Governo lulA.

Nestes últimos anos, a crise do movimento sindical e popular, nos principais instrumentos de or-
ganização de massas surgidos nas décadas de 70 e 80, mascara o aprofundamento da deterioração das 
condições de vida do proletariado e uma relativa retomada das mobilizações de resistência, ainda que de 
maneira dispersa e descoordenada, porém crescente. Mas, obviamente, como a UNIPA vem enfatizando 
exaustivamente, a crise destas lutas não é apenas uma “crise de direção”. Neste sentido, para se superar 
esta crise nas lutas não basta à luta contra as direções governistas. Assim como o aumento destas lutas 
isoladas de resistência não necessariamente garante uma crise ou instabilidade para o sistema econômico 
e político, caso não progridam para formas unificadas de luta e bandeiras gerais contra a burguesia e o 
governo Lula/PT.

Um balanço das décadas neoliberais, incluindo o primeiro governo Lula, nos permite afirmar que 
no Brasil se aprofundou a atual tendência mundial de superexploração do trabalho, na medida em que 
podemos observar que houve um aumento da desigualdade social, do desemprego e da precarização das 
relações e condições de trabalho.



Em 1992, o índice de desemprego era de 6,2%. Em 2005, foi de 9,3%, segundo o IBGE, que só 
considera desempregado aquele que não exerce qualquer atividade geradora de renda na semana de refe-
rência. Podemos, portanto considerar este índice como o de desocupação propriamente dita. O desempre-
go real, segundo o DIEESE, foi de 16,4%. Se tomarmos o recorte do governo Lula, tal índice se manteve: de 
2001 a 2005, o desemprego aumentou numa média de 376 mil novos desempregados por ano (Pochmann, 
“Gasto social e distribuição de renda no Brasil”, 2005), o que demonstra que há uma tendência geral de 
crescimento da desocupação e de não reposição de postos de trabalho no mercado. Tendência esta que 
vem progredindo pelas políticas de Lula. O relativo crescimento de 2004 indicou, inclusive, que aqueles que 
ficaram desempregados estão cada vez mais tempo sem emprego:
 

“A necessidade de se fazer trabalhos precários para a sobrevivência da família ou a situação de 
desalento frente a um mercado de trabalho que oferece poucas oportunidades de inserção explicam o au-
mento, entre 2001 e 2003, do contingente de desempregados ocultos: em comparação a 2002, essa parcela 
dos desempregados aumentou 2,9% em 2003. Em 2004, essa proporção não se alterou.

“O indicador que expressa o desemprego de longo prazo cresceu em 2004. Do total de desempre-
gados, 35,8% está há mais de um ano sem trabalhar e este contingente cresceu 5,6% de 2003 e 2004. Para 
aqueles há mais de dois anos sem trabalho, o aumento foi de 1,6%, atingindo 18,7% desse total. 

“Estes percentuais, bastante altos, pioraram diante do crescimento da economia e da diminuição 
da taxa geral, indicando que as pessoas há mais tempo sem trabalhar, encontram maior dificuldade de se 
inserir no mercado de trabalho e tendem a permanecer nesta situação por mais tempo. Ressalta-se ainda, 
que o seguro-desemprego brasileiro tem duração de apenas seis meses e inclui apenas trabalhadores com 
carteira de trabalho assinada, que perfazem cerca de 40% de todos os ocupados.

“O comportamento dos rendimentos do trabalho foi tímido face ao desempenho da ocupação. Para 
os ocupados na indústria, observou-se aumento dos rendimentos médios em 0,4% entre 2003 e 2004. O 
valor médio correspondeu a R$ 1.157 em 2004. Em relação a 1990, o rendimento médio dos trabalhadores 
da indústria da região metropolitana de São Paulo acumulou declínio de 27%.” (Recuperação e novos desa-
fios: O desempenho da economia brasileira em 2004 e no início de 2005. DIEESE, 09/2005, in: http://gpn.
org/ data/brazil/ brasil-p. doc).
 

Atrelada a esta constatação, há outra: a de que houve crescimento do número de postos precari-
zados, aumentando o número de horas de trabalho e diminuindo o rendimento total dos trabalhadores. O 
rendimento médio do trabalho caiu vertiginosamente desde 1996. Os dados das regiões metropolitanas do 
país mostram que, entre 1998 e 2006, o rendimento médio dos ocupados caiu cerca de 23%, sendo que os 
autônomos e os trabalhadores com carteira assinada foram os que tiveram maiores índices de redução. Nos 
três primeiros anos de governo Lula, a média ficou em R$ 781, valor 13% mais baixo do que o valor médio 
dos oito anos do governo Fernando Henrique, que foi de R$ 898. A queda do rendimento do trabalho pode 
ser uma das causas para o aumento do índice de trabalho infantil na primeira gestão do governo Lula, que 
foi de 10% e que não acontecia desde 1992, com cerca de 2,5 milhões de crianças trabalhando. (OESP, 
16/09/2006. “Cai desigualdade social, mas cresce trabalho infantil no País”, com base nos dados da PNAD/
IBGE, 2006).
 
 
 



          
Por outro lado, observa-se que a jornada de trabalho se manteve igual ou mesmo aumentou, com 

exceções bem localizadas. Considerando os setores de Comércio e Serviços, justamente onde mais se con-
centraram as novas vagas, é possível afirmar que o número de trabalhadores que trabalha além da jornada 
legal aumentou ao mesmo tempo em que a jornada média semanal dos assalariados também aumentou.
 

 
 

 



No caso de 2006 (e provavelmente, pelo que se indica, também em 2007), ocorreu uma substitui-
ção numérica entre postos não-precarizados e precarizados. É possível afirmar que a retomada relativa do 
crescimento da economia, e a abertura de novos postos de trabalho, tão anunciada pela área econômica do 
governo, se dá com a massificação do trabalho superexplorado e precário, ou seja, sob os mesmos moldes 
nos quais se assenta o crescimento da economia global. São justamente os setores considerados mais 
competitivos da economia brasileira – como os setores recém-privatizados, hoje controlados por grandes 
corporações empresariais, e as empresas que são referência de lucratividade e de grande inserção interna-
cional – os que mais encabeçam a lista de precarização das relações de trabalho, diretamente ou ao longo 
da cadeia produtiva:
 

“No Brasil, a intensificação do trabalho já se faz presente aos dias de hoje em diversos ramos de 
ocupações, ainda que não esteja generalizada por todos, sendo as evidências empíricas levantadas junto 
àquelas atividades mais expostas à concorrência nacional e internacional que inicialmente constituíram as 
portas de entrada dos trabalhos mais intensificados. É assim que a partir das avaliações efetuadas pelos/
as trabalhadores/ as em uma amostra representativa, bancos e finanças, telefonia e comunicação, além de 
grandes empresas de abastecimento, emergiram como os setores que podem ser tomados como modelos 
de intensificação do trabalho em nosso país.” (Dal Rosso, Cienc. Cult. v.58 n.4 São Paulo out./dez. 2006)
 

Todavia, os números da tal “retomada do crescimento” brasileiro não chegaram a alterar os altos 
níveis de desemprego, mantendo-se estável em relação ao número de novas pessoas na população eco-
nomicamente ativa. Ainda será preciso esperar para se verificar qual é a característica destes novos postos 
de trabalho, ainda que se possa indicar que a tendência de precarização provavelmente vai se manter. O 
aumento daqueles com carteira de trabalho assinada ainda nos poderia indicar que as reformas neoliberais 
do governo Lula e as micro-transformaçõ es das relações de trabalho no Brasil já vêm assegurando a “for-
malização” ou “legalização” da precarização, após quase 15 anos de queda no rendimento do trabalho. Em 
abril de 2004, 47,5% da população ocupada cumpria uma jornada de trabalho de 40 a 44 horas semanais e 
cerca de 34,3%, mais de 45 horas semanais. (Comunicação Social, IBGE, 25/05/2005). Em 2006, cerca de 
34% dos ocupados trabalharam entre 40 e 44 horas e a proporção daqueles que trabalham mais de 44 ho-
ras foi de 36,4% (Mercado de trabalho e  rendimento no Brasil em 2006, Nota Técnica 50/DIEESE, 09/2007, 
com base nos dados da PNAD/IBGE, 2006). 

Uma observação atenta da tabela citada acima, a respeito do rendimento do trabalho, demonstra 
que os pequenos índices de aumento do rendimento do trabalho em 2005/2006, em relação aos anos ante-
riores, foram menores justamente para aqueles postos com carteira assinada. O rendimento dos assalaria-
dos com carteira assinada cresceu míseros 0,5% no ano passado. Ou seja, de maneira geral, o aumento do 
número de trabalhadores se deu para aqueles empregos que a burguesia manteve em baixa remuneração 
(até dois salários mínimos). 

Não espanta notar que os assalariados do setor público, em ano eleitoral e vanguardizando a 
luta contra o governismo no movimento sindical, tiveram crescimento de seus rendimento em 4%. Porém, 
espanta menos ainda notar que é este setor o mais atacado pelas reformas estruturais do governo Lula até 
agora. Considerando as “reformas” da previdência (a de 2003 e a que o governo remeterá ao Congresso 
no final de 2007) e o Projeto de regularizaçãoco das chamadas “fundações de direito privado”, que visa 
acabar com a estabilidade no serviço público, assim como o arrocho salarial da década anterior e o da dé-
cada seguinte, previsto no PAC-Programa de Aceleração do Crescimento- de Lula, pode-se verificar que há 
intenção de levar este setor assalariado a índices semelhantes aos que a burguesia impôs gradativamente 
para as outras frações do proletariado brasileiro.

Sendo assim, olhando-se numa perspectiva de mais longo prazo, a inserção do Brasil no atual 
estágio de acumulação ultra-monopolista se deu a título de precarização das relações de trabalho, de au-
mento das jornadas de trabalho e, principalmente, ou como conseqüência disso, de redução no rendimento 
dos trabalhadores. Afinal, todas as mudanças requeridas pela competição burguesa globalizada se deram 
em torno de estratégias para se remunerar menos os trabalhadores e ou para se ter meios de dispensá-los 
sempre que possível.



Tudo isso garantirá um crescimento ainda mais exorbitante da desigualdade e da concentração de 
capital no país. Também é importante lembrar que, ao mesmo tempo em que se expandem estas ativida-
des consideradas competitivas, também se expandem os lucros dos bancos com a expansão do crédito, 
garantindo por sua vez o “consumo endividado” do proletariado integrado e da pequena burguesia, à moda 
americana. Nunca na história os bancos lucraram tanto no Brasil, tendo taxas de lucro crescendo a mais de 
80% ao ano. Neste sentido, as políticas de controle da inflação não visam atender aos assalariados, mas 
sim aos banqueiros, abrindo as portas para o movimento do capital internacional que atingiu altas taxas de 
liquidez.

Isto só reforça nossas análises acerca da “concertação” que cumpre o governo Lula com o capital 
ultra-monopolista mundial, ao mesmo tempo em que joga por terra e esvazia o discurso de “crescimento já” 
da “Frente de Esquerda”, discurso este que se assenta na aposta de uma suposta “ruptura” entre o “capital 
financeiro e o capital produtivo”.

 estrAtéGiAs de GovernABilidAde de Curto prAzo 

Há, no entanto, peculiaridades da política do governo Lula cujos impactos devem ser reconhecidos. 
Os programas de distribuição de renda, como o Bolsa Família, vêm garantindo uma defesa superficial e 
transitória contra os efeitos estruturais destas transformações sócio-ecônomicas. Representam parte de 
uma estratégia de curto prazo, até então bem-sucedida, para a obtenção de base de apoio entre os setores 
mais empobrecidos do proletariado marginal e do campesinato. Não por acaso o governo Lula defendeu a 
permanência da aposentadoria rural nos seus projetos de “Reforma” da previdência, mesmo contra a direita 
partidária que defende a tese de que existiria um “déficit da previdência”. Não está em jogo aqui uma suposta 
“lealdade” às bandeiras de 1988, mas sim a importância destes recursos para se buscar, da mesma forma, 
amenizar as conseqüências do apoio que ele dá à expansão do latifúndio agro-exportador, aos sojeiros e 
usineiros, abrindo mão de fazer uma grande reforma agrária de fato. As questões históricas e estruturais se 
mantiveram inalteradas (concentração da terra e a falta de estrutura para a pequena produção no campo).

 Isto se verifica quando se observa que as taxas de desigualdade no país se mantiveram pratica-
mente idênticas, apesar destes programas (ver gráfico referente à região metropolitana de São Paulo abai-
xo). considerando que houve um relativo crescimento econômico, principalmente em 2006/2007, é possível 
induzir que ele não significou uma maior apropriação de renda pelos mais pobres, pelo contrário, significou 
maior concentração da renda e agudização da desigualdade. É sabido que com o governo Lula, por exem-
plo, o número de milionários aumentou muito (10% a mais só em 2006): 

“O Brasil de Lula é o paraíso dos ricos, (...) o número de ricos no Brasil não pára de crescer, diz 
o diário conservador Le Figaro . Isso, por causa dos juros altos e do mercado de matérias-primas, princi-
palmente agrícolas, em franca expansão. (...) Poucos conhecem essa ação do governo Lula, mas o Brasil 
ultrapassou a Rússia e a Índia em número de milionários.” (RFI português do Brasil, 24/07/2007).
 

Porém, ainda que não tenham diminuído a desigualdade, estes programas serviram para camuflar 
a sensação de deterioração das condições de vida a que estão sendo lançados amplos setores do proleta-
riado. Já se aumentou em 27,8% o valor a ser destinado a programas sociais de transferência de renda e 
bolsas de benefícios diretos no Orçamento da União de 2008, ano de eleições municipais (“Em 2008, mais 
gastos com bolsas”. O Globo, 16/09/2007). Eles também provocaram reestruturações regionais significati-
vas e demonstraram a continuidade das políticas de reestruturação do Estado. Esta política de assistência 
de Lula, entretanto, também esconde a redução real dos gastos do governo na chamada área social, que 
se revelam no caos da saúde e da educação públicas, por exemplo [ i ]. Tais políticas, portanto, têm um 

[ i ] “Ao se diferenciar o orçamento social do governo federal por períodos de governo, como os dois últimos anos de FHC 
(2001/02) e os dois primeiros anos de Lula (2003/04), pode-se analisar melhor o comportamento médio bianual do orçamento 
social do governo federal. No período de 2003/04, o orçamento social real per capita do governo federal foi 1,3% inferior ao 
do período imediatamente anterior, equivalendo, em média, a 98,7% dos dois últimos anos do governo FHC.” (Pochmann, 
2005).



viés privatizante, na medida em que privilegiam a expansão das empresas privadas nestas áreas não mais 
consideradas exclusivas do Estado (saúde, educação, cultura etc) e se reorientam as ações e investimentos 
públicos para as áreas consideradas exclusivas (repressão/segurança, justiça e fiscalização).

A denominada “migração de retorno” coloca em evidência estas hipóteses: ir ou ficar no centro-sul 
deixou de ser atrativo para os nordestinos, dentre possíveis outros, devido ao desemprego, à precarização 
e queda do rendimento do trabalho. Por outro lado, os recursos pagos pelo programa  Bolsa Família e pela 
aposentadoria rural garantem a subsistência aos “retornantes” (“Bolsa Família causa migração de retorno”. 
O Globo. 12/11/2006). Este retorno ao nordeste verificado no governo Lula, porém, não implicou numa colo-
cação mais favorável no mercado de trabalho destes trabalhadores, conforme indicam os índices de pobre-
za e renda dos estados do nordeste, diretamente atrelados às variações do valor dos benefícios do governo 
(“Desigualdade até na pobreza”. O Globo, 20/09/07). Este atrelamento direto indica a não-integração destes 
migrantes de retorno para posições melhores do que tinham no centro-sul e a dependência das miseráveis 
quantias pagas pelo governo para a sua sobrevivência social. O mesmo pode se verificar com a constatação 
de agricultores e trabalhadores rurais que passaram a viver da mendicância à beira das estradas, atividade 
que lhes renderia mais do que as próprias atividades agrícolas ou como trabalhadores rurais.

A realização das “Reformas” estruturais neoliberais que caracterizaram o primeiro governo Lula já 
avançaram consideravelmente: Universitária (PROUNI, REUNI), Sindical (Lei das Centrais, projeto de Lei 
anti-greve no funcionalismo público), Previdência (primeira Reforma da Previdência de 2003 e a segunda, 
que será apresentada até o final deste ano), Trabalhista (Lei que regulariza as Fundações de Direito Privado, 
Lei do Supersimples, regularização dos estágios, regularização do trabalho aos domingos, dentre outras), 
assim como a instituição das Parcerias Público-privadas/ PPP, que substituem as áreas antes consideradas 
exclusivas de Estado. Neste sentido, de maneira pulverizada, as reestruturações do Estado e das relações 
trabalhistas no Brasil já estão em pleno curso. A bandeira de resistência contra as “Reformas”, apesar de 
ter avançado nestes anos de governo Lula, ensejando a Conlutas, por exemplo, não se desdobrou num 
movimento capaz de barrar efetivamente qualquer uma destas mudanças até agora. Com isso, o projeto 
estratégico do segundo governo Lula então não apenas visa continuar este processo de reestruturações 
como também visa garantir o apoio e a infra-estrutura para um novo modelo de desenvolvimento capitalista 
ao mesmo tempo preparado e requisitado pelas “Reformas”.

O PAC, carro-chefe do segundo mandato de Lula, instituiu outras condições e ajustes adequados 
ao atual momento do sistema capitalista mundial, dando a infra-estrutura necessária para a atração e para 
o amparo dos mega-investimentos. No mesmo sentido das reformas, também prevê mais uma década 
de arrocho salarial para o funcionalismo e congelamento real do salário mínimo, mantendo a política de 
superávit primário para pagar os juros das dívidas. No plano internacional, o governo Lula/PT segue como 
advogado do agronegócio e garante a posição do país como exportador de commodities, ao mesmo tempo 
em que serve como mediador para os EUA na América Latina em relação a Chavez e Morales, assim como 
com relação às disputas intra-imperialistas entre os blocos EUA-UE e China-Rússia. 

umA viA ComBAtivA pArA As lutAs dos trABAlhAdores 

A ocorrência de episódios de lutas isoladas, mas significativas, demonstram o início de uma possí-
vel retomada das lutas de massa. A crise colocada pelo governismo não impediu a eclosão das lutas, que 
podem vir a se generalizar com a deterioração das condições materiais de vida dos trabalhadores, dado o 
aprofundamento da atual fase de desenvolvimento capitalista no país. 

 A hegemonia governista no movimento sindical e popular se traduziu nas lutas: 1) na promoção de 
greves isoladas e corporativas; 2) na noção de que se deveria combater apenas a “área ou política econô-
mica” de Lula e não o governo; 3) na aceitação das mesas de negociação com representantes do governo 
e empresariado; 4) na ausência e esvaziamento das instâncias de luta unificadas dos trabalhadores, que 
levariam os debates para a identificação do governo Lula como um dos inimigos; 5) na idéia de que o gover-
no estaria “em disputa” e de que se deve “disputar as reformas”, assim como se deve “disputar o PAC”, a Lei 
das Centrais Sindicais, dentre outras; 6) na luta contra a caracterização das Reformas como “neoliberais”, 
ou mesmo contra a constatação de que existiriam “Reformas”; 7) na recusa em identificar “Lula” ou o “go-



verno federal” como um dos autores dos ataques perpetrados pela burguesia.
Num primeiro momento, o campo do governismo priorizou o “pacto social” proposto pelos ministros 

de Lula, imobilizando as lutas. Porém, após o relativo avanço daqueles que convocavam a luta contra o go-
vernismo e contra as reformas de Lula, este campo vai passar a defender uma outra tática de colaboração: 
a convocação de lutas pró-governo e corporativistas e a disputa dos rumos das mobilizações nacionais. 
Vieram, então, a desviar o rumo das lutas e a levar confusão para as massas, desviando as pautas das 
mobilizações dos trabalhadores para bandeiras de apoio a Lula e seus ministros. A nova tática governista 
ficou nítida, por exemplo, nos atos de 1º de maio, nas manifestações do dia 23 de maio, nas Jornadas em 
Defesa da Educação Pública e no Plebiscito da Vale do Rio Doce.

Por outro lado, frente aos ataques generalizados do governo Lula contra os interesses dos trabalha-
dores e ao colaboracionismo das centrais governistas, ao invés de reafirmar a necessidade de construção 
de uma alternativa de organização anti-governista, classista e combativa, as políticas do setor majoritário 
da CONLUTAS também mudaram. Primeiro, a fim de defender uma política reboquista em relação a agenda 
governista da CUT/CMS. Em seguida, propondo a liquidação do projeto da CONLUTAS em favor dos seto-
res para-governistas da Intersindical. É bom lembrar que a Intersindical, até esta política derrotista do setor 
majoritário na Conlutas, era apenas uma entidade de pequena expressão e que fora criada a fim de servir 
como um contraponto à própria Conlutas, justificando a permanência das correntes de direita do PSOL na 
CUT.

A disputa de duas linhas no interior da Conlutas na verdade expressa uma divergência de objetivos 
estratégicos [ i ]. Reflete a própria divisão entre reformistas e revolucionários. Eles defendem que as massas 
acumulam força para a disputa que o partido irá fazer por elas num “governo progressista” . Os revolucio-
nários defendem que são as massas os principais protagonistas das lutas que devem desencadear um 
processo insurrecional revolucionário.

A formação da CONLUTAS representou um ensaio de construção de uma nova central de classe. 
E a luta pela construção de uma Central permanecerá como o principal objetivo dos militantes revolucio-
nários, ainda que a Conlutas deixe de existir já após seu II Congresso (previsto para 2008). Isto porque, 
como viemos indicando desde 2003, é imperioso lutar contra o governismo. Mas esta luta só é vitoriosa pros 
trabalhadores caso venha a ser também uma luta pela organização da classe, que rompa com o peleguismo 
e com o sindicalismo de Estado que lhe fornece condições materiais de reprodução. É neste sentido que en-
fatizamos que a luta contra o governismo deve ser também a luta contra a tutela burguesa nos organismos 
de classe, por um sindicalismo efetivamente classista e combativo. Para se construir uma Central de Classe 
de tipo revolucionário é preciso que se rompa com a estrutura tutelar e com a política burguesa.

No movimento sindical, a ocorrência de grandes greves colocou em suspensão as direções gover-
nistas dos sindicatos, porém, não se desdobraram num acúmulo de forças capaz de também reproduzir e 
canalizar a insatisfação das massas numa alternativa de organização contra o peleguismo. Em todas, os 
governistas se reestruturaram fortemente, como foi o caso da greve histórica dos bancários em 2004, e a 
greve dos metalúrgicos da Volks de 2006, que chegou a repercutir no PIB do ano. A recente luta dos contro-
ladores de vôo por melhores condições de trabalho e salário foi reprimida a duras penas pelo governo Lula, 
prendendo dirigentes e removendo trabalhadores. Não foi mediada pelas centrais e nem veio a se consoli-
dar num movimento para além do corporativismo, o que levou o movimento à derrota diante do governo e 
dos militares.

 No campo, os trabalhadores rurais não tiveram suas reivindicações atendidas, ao mesmo tempo 
em que as direções governistas dos sindicatos e dos movimentos reduziram ocupações, bloqueios de estra-
das e saques de alimentos, em prol da abertura de negociações e da disputa interna por cargos no INCRA e 
MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário). Por outro lado, a não realização da reforma agrária e o apoio 
ao latifúndio, presentes no discurso do governo a favor de uma “convivência pacífica” entre o agronegócio 
e a agricultura familiar, se reverteram no aumento do número de assassinatos no campo, de trabalhadores 
rurais presos e de famílias expulsas por meios extra-judiciais, assim como aumentaram as denúncias de 
trabalho escravo e de superexploraçã o do trabalho (ver dados abaixo). Só em 2006 e 2007, com a mudança 

[ i ] Ver últimos Comunicados da UNIPA e Jornal Causa do Povo.



de tática no campo governista, ocorreram atos combativos: a ação do MLST no Congresso Nacional e da 
Via Campesina contra a Aracruz Celulose no ano passado e a ocupação da UHE Tucuruí em maio. Portanto, 
assim como na cidade, o atual modelo político-econô mico fez acirrar as contradições de classe e deteriorar 
as condições de vida do proletariado, que se refletem na eclosão das lutas e dos conflitos, embora não 
tenham alcançado uma expressão coordenada ou movimentos generalizados de luta.
 
  

Nos últimos anos, os estudantes estiveram na vanguarda das lutas combativas contra os governos 
e o empresariado. As revoltas de Salvador em 2003, de Florianópolis e de Fortaleza, em 2004, e a luta em 
defesa do passe-livre no Rio de Janeiro (2004/2007) levaram milhares às ruas e empregaram métodos 
combativos de luta. Recentemente, a ocupação da reitoria da USP foi um ato de resistência que acabou 
tomando grandes proporções. Todos estes movimentos se deram ao largo das correntes governistas e sem 
contar com os aparatos das entidades centrais, geridas por elas. Em todas, num primeiro momento, o opor-
tunismo para-governista trabalhou para desmobilizar e para conter as massas e, depois, já desmoralizado, 
trabalhou para buscar se legitimar como responsável pela “real direção” dos processos. Por fim, veio a traí-
los, vergonhosamente. Nenhum deles, porém, ganhou expressão organizativa que permitisse se reproduzir 
após as revoltas, como uma alternativa contra os aparatos pelegos e governistas [ i ].

Na verdade, a maioria destas revoltas foram movimentos “sem direção”, dada a incapacidade que 
tiveram os setores organizados para assumir a direção das massas. A influência autonomista, voluntarista 
e espontaneísta de parcela dos pequenos grupos, que iniciaram alguns desses atos tomados pela massa, 
claudicou frente ao oportunismo das juventudes de partidos reformistas- governistas e para-governistas 
num segundo momento.

Todavia, a realização de atos combativos não pressupõe necessariamente uma ruptura política e 
organizativa com o peleguismo no movimento sindical-popular. Adotar métodos combativos não pressupõe 
adotar uma concepção combativa do papel do movimento.  

[ i ] Uma das correntes externas do PT que esteve na organização da revolta de Florianópolis lançou um movimento nacional, 
porém, com contradições internas que não permitiram que se apresentasse como uma alternativa de coordenação unificada 
para o movimento estudantil. Antes do que a expressão dos estudantes em revolta, foi mais um projeto de expansão nacional 
da corrente do que a criação de um espaço de articulação classista e combativo.



A linhA ComBAtivA pArA o movimento sindiCAl, estudAntil e populAr 

A constatação de que o sindicalismo hoje está em crise é uma constatação real. As reestruturações 
produtivas e a adoção das novas estratégias gerenciais enfraqueceram a luta sindical na medida em que 
importantes frações do proletariado encontram-se desorganizadas e desmobilizadas (terceirizados, tempo-
rários, informais, contratados, desempregados e precarizados em geral). Porém, não é real se considerar 
que exista uma crise “dos sindicatos” e que o espaço de trabalho não é mais um espaço central para a 
organização das lutas contra o capital. É preciso sim que se defenda que o sindicato organize e mobilize 
todos os trabalhadores a partir de seus locais de trabalho. A luta sindical prescinde de uma Linha Combati-
va, contra o sindicalismo de Estado em suas várias vertentes (sindicalismo “de resultados”, “propositivo” ou 
“cidadão”) e o corporativismo que lhe serve como concepção, pautando-se nos seguintes pontos:
 

  a) Liberdade e Autonomia Sindical: A inscrição da convenção 87 da OIT na 
legislação por si só não garante sua aplicação. Devemos então lutar por reais garantias de estabilidade no 
emprego, para quem tem mandato sindical, até um ano após o fim do mesmo. Estabilidade para todos os 
membros de chapas concorrentes por igual período e a comissão organizadora. Garantia de tempo livre 
para os membros da comissão sindical de base (2/3) da jornada de trabalho. Livre circulação dos dirigentes 
sindicais nos locais de trabalho. Livre divulgação da propaganda sindical. Garantia de realização de assem-
bléias durante o período de trabalho. E devemos lutar pelo fim da “investidura sindical”, ou seja, da neces-
sidade de que o Ministério do Trabalho conceda a “carta sindical”, bem como o fim da “unicidade sindical”, 
ou seja, a unidade corporativista imposta pelo Estado.  
 

  b) Sindicatos de Base: Os Sindicatos de Base deverão ter as principais atribui-
ções na organização e representação dos trabalhadores: 1) representar os trabalhadores em sua base; 2) 
celebrar os acordos coletivos, respeitando as demais instancias; 3) elaborar os planos de ação sindical junto 
a sua base; 4) coordenar as atividades das comissões de base; 5) dirigir o conjunto de sua base dentro das 
deliberações de seus fóruns; 5) participar de outras instancias sindicais e políticas, dentro da deliberações 
de seus fóruns. Os Sindicatos de Base poderão ser municipais, inter-municipais estaduais e nacionais. Os 
organismos de decisão dos Sindicatos de Base devem ser 1) Congresso; 2) Assembléia; 3) Direção, e outras 
criadas de acordo com as demandas dos próprios sindicatos. Os poderes de organização e representação 
dos trabalhadores devem pertencer aos sindicatos de base.
  

  c) Sindicatos Inter-Categorias ou por Ramos. Os Sindicatos por Categorias 
Profissionais (que foram um dois principais eixos do corporativismo da política da CLT) devem ser conside-
rados como formas insuficientes de organização sindical.  A meta e orientação é a construção de Sindicatos 
que aglutinem todas as Profissões nas diferentes unidades de trabalho (indústrias, instituições públicas), 
garantindo a sindicalização por este critério. Dessa maneira, será garantida que a organização dos traba-
lhadores acompanhe a realidade da divisão do trabalho, fortalecendo o poder de pressão do sindicato. 
 

  d) Desmunicipalização da Base Territorial: o sindicato deve acompanhar a 
divisão territorial do trabalho, e não a divisão administrativa do Estado. Logo, a orientação deve ser aglu-
tinar todos os trabalhadores de uma base territorial que pertençam a cadeias produtivas ou de serviços 
inter-relacionadas. Assim conseguiremos acrescentar poder de pressão aos sindicatos, além de combater a 
pulverização dos trabalhadores em “micro-sindicatos” com existência meramente cartorial. 
 

  e) “Democracia Operária”: a “democracia operária” é um produto da luta de 
classes e está associada diretamente à ela. Surgida no movimento operário do século XIX, baseada nas na 
liberdade de discussão, processo coletivo de decisão e unidade de ação, a democracia operária é o modelo 
de organização de toda a luta dos trabalhadores. Dois princípios sintetizam os princípios gerais da demo-
cracia operária: 1) na organização “de baixo para cima” e da “periferia para o centro”, ou seja, as decisões e 
direção coletiva, participação constante base-direção, equilíbrio de poder e coordenação da autonomia local 



com as funções diretivas das instâncias centrais.2) na direção coletiva, ou seja, os dirigentes, delegados e 
demais, representantes dos trabalhadores devem ter mandatos imperativos, quer dizer são eleitos para 
cumprir as deliberações das assembléias e instâncias decisórias coletivas dos trabalhadores, e não para 
tomar decisões em seu nome; revogabilidade dos mandatos, ou seja, os dirigentes e demais represen-
tantes devem ficar sob permanente controle e fiscalização das suas bases, que podem retirá-los de suas 
funções a qualquer momento, para evitar a ossificação de dirigentes, e sua transformação em burocratas. A 
organização, eleições e ação sindicais devem garantir exatamente esse processo.  
 

  f) Comissões de Base (Organização Local de Trabalho): Criar onde for 
possível e trabalhar para criar condições de formação onde estas não existam, das Comissões de Base (co-
missões de fábrica, núcleos ou delegacias sindicais), fortalecendo a figura dos delegados sindicais eleitos 
na base. O poder e a representatividade dos sindicatos serão proporcionais a capacidade de sua articulação 
no local de trabalho. As atribuições das Comissões de Base são: 1) Representar os Trabalhadores no Local 
de Trabalho; 2) Levar a política sindical do sindicato de base para dentro da unidade de trabalho, garantindo 
a implementação das instancias sindicais; 3) Promover a Sindicalização; 4) Fiscalizar o Cumprimento dos 
Acordos Coletivos; 5) Levar a Propaganda do Sindicato; 6) Participar das Plenárias dos Sindicatos. O Sin-
dicato de Base deve então estender sua organização até os locais de trabalho, através das Comissões 
de Base, formularão e executarão conjuntamente com a Diretoria e outros órgãos  do sindicato, a política 
sindical. 
 

  g) Sustentação Financeira: Abolição imediata do imposto sindical. Muitos sin-
dicatos ainda recolhem o imposto sindical. O imposto sindical favorece exatamente os sindicatos pelegos 
e cartoriais, e no atual contexto de reformas neoliberais, significa um poderoso instrumento nas mãos do 
Estado para combater os sindicatos combativos – através do financiamento pelo imposto de sindicatos sem 
representatividade na base. O Imposto deve ser substituído pela Contribuição Associativa Mensal de 1% do 
salário (o que já vigora em inúmeros sindicatos). Eliminação das atividades assistenciais do sindicato. Essas 
atividades também favorecem o peleguismo, já que possibilitam a quem não faz a luta de classes, apelar 
para a base através de trabalhos assistenciais. 
 

  h) Ação e Estratégia Sindical: Toda esta estrutura de organização sindical visa 
exatamente viabilizar um tipo de ação sindical, que é ação na luta de classes.  Esta organização visa 
exatamente consolidar a capacidade política real da classe trabalhadora e sua força coletiva. Esta or-
ganização é feita para servir a luta de classes, e somente nela a luta de classes é capaz de se desenvolver 
até suas últimas conseqüências. De um lado, a estratégia sindical deve tomar a ação direta como estratégia 
principal, o que significa que somente a própria classe trabalhadora em luta é capaz de produzir transfor-
mações na sociedade capitalista. Dentro da Estratégia Sindical da Ação Direta, a Greve é um instrumento 
central. Mas não é todo tipo de greve que se ajusta a esta organização sindical. O sindicalismo corporativista 
e mesmo o pelego priorizam as “greves por empresas”, que foi o principal instrumento do “sindicalismo 
de resultados”. O sindicalismo combativo deve priorizar as greves inter-categorias ou por ramos, e como 
ferramenta principal, a greve geral nacional de massas. As últimas greves desse tipo no Brasil se deram 
nos 1980, o que mostra que conforme a concepção sindical combativa recuou dentro da CUT e fora dela, 
as greves deixaram de ter esse caráter para se tornarem greves por empresa. O encaminhamento dessas 
greves (por ramos e gerais) exige uma organização pela base como indicado acima, e essa organização 
favorece o encaminhamento da ação sindical nesses termos. Logo, se não se tem esta organização e es-
tratégia de ação sindical, é impossível falar de uma concepção sindical classista e combativa.   
 

  i) Oposições Sindicais: priorizar a criação e fortalecimento das oposições sindi-
cais, que se organizam a partir dos princípios organizativos e programáticos aqui expostos. Hoje, tendo a 
CUT alcançado o estágio maduro do corporativismo, ou seja, o peleguismo (governismo) , e sendo a CUT a 
maior central sindical do país, significa que a concepção sindical combativa irá se expressar primeiramente 
(e talvez durante um período de tempo importante) sob a forma das oposições sindicais, e no máximo, 



como direção de sindicatos locais. Por isso, saber atuar como oposição é uma tarefa central. Nas bases em 
que os sindicatos ou categorias forem muito fragmentadas, as oposições devem agir como “sindicatos uni-
ficados”; onde for possível, disputar a direção dos sindicatos de base, mas somente para fazê-los funcionar 
dentro da concepção e estrutura sindical combativa. Onde não for possível as Oposições devem funcionar 
como estruturas sindicais “paralelas”, porém, construindo fóruns únicos de deliberação para o debate de 
toda a categoria e/ou disputando a orientação das instâncias já estabelecidas, contra as políticas divisionis-
tas e  paralelistas.   
 

  j) campanhas salariais e eleições sindicais: as lutas imediatas, econômicas 
e políticas, devem ser orientadas dentro de um programa mínimo que coloque em disputa mais do que a 
substituição de “direções de sindicatos” e a adesão ou desfiliação de “centrais”. O programa mínimo para 
as oposições: 1) ruptura com peleguismo, o que leva a ruptura com a CUT e todas as centrais sindicais 
existentes, e as forças que o representam; .2) defesa da concepção de sindicalismo combativo, contra o 
sindicalismo corporativista; 3) luta contra as reformas neoliberais (trabalhista e sindical especialmente) e 
também contra o capitalismo o e Estado; 4) defesa da destruição da atual estrutura sindical (CLT) o que 
significa a defesa de uma nova estrutura sindical nos princípios acima. A política da expansão no movimento 
sindical (alianças e formação de oposições sindicais e chapas) deverá ser pautada nesse programa. As 
lutas salariais, especificas e gerais, devem ser encaminhadas por comandos ou coordenações inter-
sindicais, como forma de aplicação transitória dos princípios do sindicalismo combativo, e como meios 
concretos de encaminhar as greves inter-categorias e construir as greves gerais. Serão nestas lutas que a 
concepção combativa será resgatada e onde será forjada a nova estrutura sindical. As lutas políticas que 
surgirão também. Por isso é fundamental impulsionar as formas transitórias e experimentais de organização 
inter-sindical.      
 

  l) Projeto de Estatuto Sindical e dos Trabalhadores: Essa concepção de 
sindicalismo combativo deve ser materializada numa nova estrutura sindical. Esta estrutura tem uma di-
mensão prática e uma dimensão normativa-legal. A dimensão prática deve ser encaminhada imediatamente 
através da luta. A dimensão legal será o produto da luta de classes e emergência prática desta estrutura. 
Devemos formular um Estatuto Sindical e dos Trabalhadores, que consagre em lei estes princípios or-
ganizativos e sirvam como meios de defesa da organização dos trabalhadores e seus direitos. O Estatuto 
Sindical e dos Trabalhadores deve abranger duas questões: 1) a organização e estrutura sindical; 2) direitos 
trabalhistas. Tal Estatuto deve servir como bandeira de oposição tanto a reforma trabalhista neoliberal, como 
a própria CLT, visando substituir as duas na organização do trabalho no Brasil.  
 

  m) Central de Classe: a luta deve ser por organizar uma Central que organize 
todos os setores do proletariado, criando as condições para a ação política de Classe, ou uma Política dos 
Trabalhadores, para além das entidades sindicais. Isto significa a filiação de sindicatos, movimentos de 
trabalhadores do campo e da cidade, oposições sindicais e estudantis. A luta contra a Lei das Centrais, ou 
Reforma Sindical de Lula, que visa construir as “Centrais de Estado”, reguladas pelo MTE e financiadas pelo 
Imposto Sindical, deve se pautar ao mesmo tempo na construção de uma Central de Classe, claramente 
anti-governista e combativa. Isto significa a adoção de métodos combativos (ação direta e autodefesa de 
massas) para a defesa das reivindicações, recusando a composição de câmaras setorriais, fóruns tripartites 
(governo, empresários e trabalhadores) e recusando também a intromissão e a tutela da justiça burguesa 
nas organizações dos trabalhadores. A luta pela desfiliação da CUT e construção de uma Central de Classe 
deve se desdobrar em articulações nacionais entre os lutadores: é preciso organizar Encontros Nacionais 
de Oposiçoes Sindicais; de Oposições Estudantis; Encontros nacionais de Oposições e movimentos comba-
tivos de trabalhadores rurais. Estabelecer delegações garantidas em fóruns de base, onde se garanta a dis-
cussão prévia das teses e posições a serem tomadas nos organismos gerais, seja a partir de assembléias 
de oposição. As minorias de direção devem, da mesma forma, convocar e se submeter as deliberações das 
assembléias gerais de Oposição. Os sindicatos de base devem levar estas discussões para a base das suas 
categorias e suas diretorias devem acatar a decisão tomada nas assembléias gerais.



A atual conjuntura política, e a própria estrutura da luta de classes, faz com que o movimento 
sindical e estudantil se apresente como um campo estruturado para intervenção, com fóruns e organismos 
consolidados quando comparados aos organismos de organização da classe trabalhadora nos seus locais 
de moradia. A intervenção das correntes de esquerda nos principais sindicatos e nas escolas e unievrsida-
des deixou um legado de espaços e instituições de luta consolidados. Associações de moradores e coope-
rativas, por outro lado, consolidaram fóruns para a prática clientelista, como base de apoio para a política 
burguesa, quase sempre garantida pelo gangsterismo mais ou menos alinhado com as forças de repressão 
e/ou pequenos e médios comerciantes e empresários. A luta contra a política burguesa nestes locais, por-
tanto, requer meios específicos.

Em outros casos, predomina uma linha implícita e equivocada no meio da militância destas entida-
des. Uma Linha que os levou a uma prática colaboracionista que se expressa através de um “ONGuismo” 
absolutamente estéril. Nas últimas décadas, por influencia de teóricos pós-modernos, pensa-se que o atual 
contexto do capitalismo fragmentou e mudou as formas de interação e comunicação dos trabalhadores, 
criando uma sociedade que não seria mais centrada em torno do conflito capital/trabalho. Com isso, se 
enfatizam as atividades de “solidariedade” descoladas da “luta política”. Assim, se deslocou a contradição 
capital x trabalho, para luta “barrial” por equipamentos urbanos, para uma contradição entre “Sociedade civil 
x Estado”, cujo principal desdobramento político é a defesa idealista de uma transição “pacífica e democrá-
tica” ao socialismo através da “participação popular”.

Lutar contra o governismo hoje significa aliar a ação direta de massas a um desdobramento organi-
zativo, ou seja, a uma concepção classista e combativa que permita construir um sindicalismo de novo tipo. 
Isto se faz através da organização das Oposições Sindicais e Estudantis e da construção de movimentos 
combativos no campo e na cidade.
 

É comum tomar as lutas dos estudantes como um mero apêndice da luta de classes. Baseando-se 
numa concepção de que os trabalhadores organizados nos sindicatos devem dirigir os trabalhadores estu-
dantes, devido a sua posição no processo de produção capitalista, acaba-se definindo discussões atrasadas 
nas sublevações iniciadas por estudantes e servindo como falso argumento para a intervenção recuada e a 
traição destas lutas. Não foram raros os exemplos históricos de uma sublevação estudantil que se genera-
lizou a ponto de desencadear mobilizações de todos os trabalhadores e de greves gerais. Assim, portanto, 
a necessidade da aliança entre estudantes e trabalhadores não significa que os primeiros não possam vir a 
assumir um papel de vanguarda em decisivos momentos da luta de classes.

Neste sentido, uma Linha Combativa e Classista para a atual luta no movimento estudantil deve se 
pautar por:
 

  a) organizar Oposições Estudantis de luta contra o aparelhismo e o 
parlamentarismo estudantil que se abate sobre as principais entidades de representação, trazendo a 
participação massiva da base para a discussão das pautas do movimento e garantindo a disputa democrá-
tica entre os seus vários setores, seja através dos fóruns já consolidados ou através de organismos de luta 
por bandeiras de mobilização direta. Crescer os movimentos de oposição estudantil a ponto de dar todo o 
poder às Assembléias dos estudantes, tendo mandatos revogáveis e imperativos para os cargos de 
direção e para delegações de Grêmios, DA´s e CA´s, assim como de DCE´s e Uniões regionais de Estu-
dantes. Estimular coordenações entre cursos, campi e entre delegações e instâncias de entidades e 
comissões de base. Buscar dotar as entidades estudantis com infra-estrutura e meios de reprodução que 
lhe permitam auto-sustentação financeira e independência de governos e patrões, assim como de con-
tinuidade política independente das correntes estudantis organizadas e do caráter temporário dos militantes 
na condição de estudante;
 

  b) utilizar métodos combativos para a luta reivindicativa. Pela ação 
direta estudantil de massa (greves de estudantes, boicote de provas, piquetes, barricadas, sabotagens, 
manifestações, bloqueios de rodovias, ocupações e paralisação das reitorias e gabinetes de governo, etc). 



Mobilização direta em salas de aula nas escolas e universidades. 
 

  c) aliança com o movimento sindical e vinculação direta aos orga-
nismos centrais de classe, defendendo a unidade operário-estudantil para a luta contra a “reforma 
universitária” de Lula/PT e defendendo o caráter de uam Central de Classe, que organize os estudantes 
junto com os trabalhadores;
 

  d) disputar a orientação do movimento estudantil e das políticas de educação 
com uma política classista que vise garantir o acesso, a permanência e a utilidade das instituições 
de educação para os trabalhadores e suas lutas;
 

  d) buscar o apoio dos trabalhadores para as mobilizações estudantis 
independente das direções pelegas de sindicatos e movimentos: mobilizações e discursos 
nas fábricas, empresas e órgãos públicos, no campo e na cidade; organizar Comitês de Relações Operá-
rio-camponesas- estudantis;
 

  e) intervir para a construção de movimentos de área a fim de institucionalizá 
-los como movimentos sociais de luta, contra sua utilização exclusiva para promoção de festas e encontros 
de confraternizaçã o despolitizados. Luta pelas bandeiras de mobilização junto aos trabalhadores da 
área e junto aos movimentos de trabalhadores em geral;
 

  f) organizar Encontros Nacionais de Oposições e Entidades de Base es-
tudantis combativas e classistas, a partir das revoltas de estudantes contra os governos e empre-
sários. Buscar nacionalizar os movimentos e criar organismos gerais de organização contra a UNE/UBES, 
que já não passam de meros fantoches governistas sem respaldo algum nas bases.
 

Sendo assim, uma Linha de massas Classista e Combativa para a intervenção nos locais de mora-
dia deve priorizar os seguintes objetivos, de maneira articulada:
 

  a) a luta por equipamentos urbanos e por moradia (regularização, constru-
ção);

 
  b) a utilização de métodos combativos de luta contra o clientelismo e a política 

burguesa. A ação direta de massas nas frentes de moradia deve se traduzir em bloqueio de rodovias, ocu-
pação de prédios, de terrenos, de órgãos públicos, etc;

 
  c) organizar os trabalhadores para a construção ou para a disputa das 

associações barriais, através de movimentos combativos de luta direta pelas bandeiras de agitação e 
mobilização;

 
  d) articular as organizações de bairro e por moradia ao movimento 

sindical e popular combativo nas instancias gerais, de maneira a evitar o contato exclusivo com 
outras associações de bairro atreladas ao Estado e a política do clientelismo, e ao mesmo tempo, forjar um 
movimento de bairro combativo.

Contra o Estado e o Capital! Construir a Revolução Social!
Avante UNIPA!



As tarefas imediatas dos 
servidores federais:

Transformar as lutas econômicas setoriais em 
luta política global contra o governo Lula.

ComuniCado da uniPa – união PoPular anarquista. nº 27, Janeiro de 2008.

1- CresCimento e Crise eConômiCA.

O ano de 2008 teve início com alguns fatos significativos na conjuntura nacional e mundial. Em pri-
meiro lugar, confirmou-se a nossa análise realizada em 2007, que indicou que estavam dadas as condições 
objetivas para a retomada do crescimento econômico no Brasil.

Ao mesmo tempo, a recessão econômica nos EUA, provocada pela crise do sistema imobiliário e fi-
nanceiro, ameaça ter repercussões na economia latino-americana e brasileira, podendo retardar ou diminuir 
o ritmo do crescimento. O anúncio do pacote econômico do governo Bush, reduzindo impostos e visando 
manter o consumo, apenas confirma o que as analises já haviam indicado.

A mini-recessão norte-americana não terá possivelmente um efeito estagnador em escala global. 
Isso porque existem diferentes mecanismos de gestão da crise e as econômicas européias e chinesas estão 
mais fortes. A crise atingirá o Brasil especialmente se afetar o preço das commodities.

No cenário nacional, um acontecimento marcou os últimos meses: a luta entre o Governo Lula e 
sua oposição de direita, em torno da aprovação ou não da CPMF. A derrota do Governo Lula, mudou sua 
estratégia até então sustentada para a negociação com os trabalhadores do serviço público federal. O Go-
verno Lula, argumentando que a extinção da CPMF diminui o volume de recursos, paralisou as negociações 
salariais e a aplicação de certos acordos de greves (de 2007).

Esse acontecimento pode abrir campo para uma jornada de lutas importante entre os servidores 
federais, com efeitos multiplicadores sobre o conjunto da classe trabalhadora. Nesse sentido, a as possibi-
lidades de crescimento e crise devem ser analisadas com atenção. Os reformistas brasileiros de diferentes 
correntes esperam que uma “crise do capitalismo” provoque mobilizações espontâneas da classe. Os re-
formistas ficam então na esperança ingênua de que a crise do capitalismo resolva a crise do sindicalismo, 
ou então ficam atônitos diante de um crescimento que achavam somente ser viável pelas suas formulas 
intervencionistas.

Para romper com esta estratégia fatalista dos reformistas, que tem conduzido a classe trabalhado-
ra brasileira a sucessivas derrotas, é preciso entender que a crise do sindicalismo e dos trabalhadores no 
Brasil tem de ser resolvida pela mudança nas  estratégias e formas de ação da própria classe. E que diante 
de crise ou crescimento capitalista é preciso e possível fazer a luta de classes.

2 – As ContrAdições do sindiCAlismo BrAsileiro: CorporAtivismo dAs BAses, Centrismo nA 
direção dA ConlutAs.

É necessário fazer um balaço da luta dos servidores públicos federais. Nos últimos anos (2005, 
2006, 2007) várias categorias dos servidores públicos fizeram greves simultâneas, mas isoladas, que so-
freram derrotas sistemáticas, com raras exceções. A experiência de 2005 já possibilitava uma maior articu-



lação e preparação de uma greve geral e lutas unificadas para o período 2006-2007, o que não aconteceu. 
Em razão não somente da ação de sabotagem dos setores governistas, mas também das contradições das 
bases dos servidores e da política centrista e frentista da direção da CONLUTAS.

No último ano, isso ficou claro, nas greves da FASUBRA e CONDSEF, que não conseguiram ne-
gociar reajustes salariais, apenas planos de carreira. Entretanto, mesmo tais acordos rebaixados estão sob 
ameaça de não cumprimento, por conta da não aprovação da CPMF. As greves corporativistas e setoriais 
foram à principal estratégia do setor governista, comandado pela CUT, para desorganizar a luta e resistência 
dos trabalhadores.

Entretanto, é preciso indicar que a CONLUTAS deveria ter preparado uma intervenção nos fóruns 
e plenárias setoriais dos sindicatos nacionais, mas não o fez. A UNIPA vem defendendo ao longo de 2006-
2007 a necessidade da constituição de uma coordenação dos sindicatos e oposições conlutistas de base, 
para construir a luta. Mas a política centrista da direção da CONLUTAS (PSTU/Correntes do PSOL) esta-
vam mais interessadas na construção da “ineficaz frente de luta contra as reformas”, e por conta disso ficou 
a reboque da CUT e dos setores governistas.

O ano de 2007 deveria ter sido um ano de acumulo organizativo para os servidores públicos fede-
rais, mas não o foi. A política da CONLUTAS deveria ter sido promover a unificação das lutas dos servidores 
pelas bases, fortalecendo uma oposição combativa na FASUBRA e CONDISEF, quartéis generais da CUT. 
Entretanto, estiveram mais preocupados em fazer composições com setores governistas (especialmente a 
Intersindical), e ficando a reboque de setores do PSOL (como o decadente Vamos a Luta da FASUBRA, que 
se confunde cada vez mais com os governistas).

A proposta da UNIPA era preparar a unificação das lutas dos servidores pelas bases, através do 
fortalecimento da CNESF e convocação de uma greve geral dos servidores. Essa política não conseguiu 
ter repercussão na CONLUTAS, e muitas categorias ainda estiveram presas as suas contradições corpora-
tivistas e a apatia.

Por isso, o ano de 2008 tem início com condições objetivas favoráveis para a luta unificada dos 
servidores, mas devido à completa desorganização e lentidão do setor conlutista, conseqüente da política 
centrista imposta pela sua direção, a possibilidade de uma greve unificada é quase nula. As campanhas e 
mobilizações começam a ser realizadas, sem estratégia e direção política e combativa definidas.

Entretanto, é tarefa dos militantes combativos das bases sindicais dos servidores federais, da 
CONLUTAS e mesmo dos partidos reformistas, reconhecer tais contradições e trabalhar politicamente para 
superá-las. É uma política desse tipo que defendemos.

3 – As Ações neCessáriAs: fAzer As lutAs eConômiCAs setoriAis, orGAnizAr A lutA polítiCA 
GerAl.

As primeiras plenárias nacionais e atos regionais das entidades dos servidores federais começarão 
a ser realizadas a partir de janeiro-fevereiro. É preciso então ter uma política capaz de agrupar as entidades 
e ativistas de bases que querem fazer as lutas econômicas e políticas dos servidores.

É preciso em primeiro luar organizar Fóruns/Comissões/Comandos, de Luta e de Base, nas quais 
possam tomar parte sindicatos, oposições e ativistas que estejam dispostos a encaminhar a luta.  Essas 
organizações intersindicais de base devem atuar dentro das Assembléias Locais, Plenárias Setoriais e ple-
nária da CNESF para combater os governistas (que inclusive desejam sepultar a CNESF).  

A partir desses fóruns, devemos construir uma estratégia comum, capaz de unificar o máximo  pos-
sível as lutas setoriais e econômicas, fazendo com que ganhem um caráter de luta política  contra o modelo 
econômico imposto pelo Governo Lula. No atual momento, é fundamental constituir uma oposição classista 
e combativa nas bases da CONDISEF e FASUBRA, que sejam capazes de disputar a direção política das 
lutas com o campo cutista-governista.

A bandeira unificada deve ser a do reajuste salarial linear para todas as categorias, agregando-
se  às pautas especificas. Devemos dar inicio a um trabalho de reorganização e acumulo organizativo nos 
movimentos dos servidores federais. As lutas setoriais devem ser usadas como espaço de formação das 



condições de convocação de uma greve geral contra o modelo econômico e o governo.



A crise na direção da CONLUTAS: 
o impasse da teoria e práticas reformistas

ComuniCado nº 28 da uniPa - rio de Janeiro, março de 2008.

1 - A Crise de direção nos pArtidos reformistAs: sem estrAtéGiA, sem oBjetivos, A reBoque 
do Governismo. 

A última reunião da Coordenação Nacional de Lutas (29/02, 01 e 02/03/2008) serviu para que seus 
dirigentes (direção do PSTU e Correntes do PSOL, que formam o setor majoritário da CONLUTAS) desmas-
carassem a si mesmos. As propostas que apresentaram explicitam de vez sua política de capitulação frente 
ao governismo e de adesão ao sindicalismo centrista e pelego. Desde o ano passado, a CONLUTAS está 
presa a uma política que a UNIPA vem combatendo energicamente. 

Neste ano, a reedição desta política expôs novamente seu caráter derrotista, mas foi ainda mais 
além: expôs uma crise dos setores dirigentes da CONLUTAS, que se vêem sem estratégia, sem programa e 
sem alternativa ao peleguismo. Claudicantes, não apenas aderem à agenda governista, mas agora também 
ao legalismo burguês, que sempre foi a expressão prática do colaboracionismo de classe. 

Devido a mudanças na conjuntura econômica e política nos últimos meses, a crise e os impasses 
do reformismo amadureceram. E a crise se manifesta como crise simultaneamente da teoria e prática refor-
mista. Neste Comunicado, iremos situar como as práticas sindicais corporativistas estão associadas a uma 
teoria política marxista reformista, particularmente influenciada pelo desenvolvimentismo latino-americano. 
Para superar a crise provada por suas políticas, é preciso adotar as táticas de uma política classista e 
revolucionária. Mostraremos como as decisões e falta de estratégia e programa são conseqüências, não 
da imposição da conjuntura, mas da teoria, da prática e dos objetivos reformistas. Neste sentido, os fatos 
descritos a seguir são apenas indícios de uma crise profunda na qual entraram os partidos reformistas, que 
analisaremos logo abaixo. 

As decisões aprovadas expressam definitivamente o conteúdo derrotista da política imposta pelos 
setores que dirigem a CONLUTAS. O fato novo com relação à política de “unidade de ação” foi a aprovação 
de uma “agenda” que, a despeito de todas as juras anteriores, agora assume explicitamente que é possível 
mudar todo o caráter da CONLUTAS por conta do diálogo com os para-governistas da Intersindical. 

Outra decisão é ainda mais grave. O setor majoritário defendeu a proposta de “legalização da 
CONLUTAS” dentro dos “termos da Lei das Centrais” proposta pelo Governo Lula (PL 1990/2007). Militantes 
do PSOL e do PSTU defendiam transformar a CONLUTAS numa sucursal do Ministério do Trabalho “com 
a função de recolher o imposto sindical e com assento garantido nos fóruns tripartite” e ainda tentavam 
disfarçar o fato com uma condenação “moral” do imposto sindical e uma alusão “verbal” à autonomia. Dis-
cursaram sobre a necessidade de combater a Reforma Sindical do governo Lula e esta Lei das Centrais que 
visa “integrar as Centrais ao aparelho de Estado” e, pasmem, ao mesmo tempo, defenderam que a CON-
LUTAS deverá ser legalizada tão logo a Lei for aprovada em Congresso, já que se trataria de “uma bandeira 
histórica da classe trabalhadora, como direito sindical que até hoje não é respeitado pelo Estado brasileiro”! 
Esqueceram-se de que na história do movimento operário brasileiro a legalização dos sindicatos a partir da 
CLT (criada em 1943 e vigente até hoje) foi uma estratégia de atrelamento dos sindicatos ao Estado sob as 
rédeas da colaboração de classe. 

Essas decisões não deixam dúvidas acerca da política aplicada pelos reformistas. Seus dirigentes 
querem montar uma mini-burocracia sindical capaz de servir como máquina para as eleições presidenciais 



em 2010. Por isso, desesperadamente, desmontam qualquer iniciativa de dar a CONLUTAS o caráter de 
base e resistência de classe que ela poderia ter.

2 - A lutA reformA x revolução: A lutA eConômiCA dos trABAlhAdores e o pApel dos 
pArtidos e sindiCAtos.

A luta travada no interior da CONLUTAS entre a política do sindicalismo classista e revolucionário 
defendida pela UNIPA e a política corporativista defendida pelo bloco PSTU/Correntes do PSOL é parte da 
luta entre reforma e revolução, de sua teoria e sua prática. 

A avaliação da atual conjuntura feita pelos dirigentes reformistas na última reunião da CONLUTAS 
é de que o capitalismo “encontra-se em crise, pois se trata de uma crise no centro do império (crise imo-
biliária nos EUA)”. No plano nacional, o recuo do governo na política de reformas fez com que esse ano 
“não haja uma bandeira que unifique a classe, pois o governo retirou da pauta a Reforma da Previdência”. 
Esqueceram, entretanto, de observar como o crescimento econômico brasileiro e o ciclo de investimentos 
contrabalançam internamente os efeitos da crise norte-americana. 

A análise de conjuntura catastrofista e irrealista dos reformistas tem sérias conseqüências. De um 
lado, não percebe que o capital está mais forte para superar suas crises e o faz avançando a exploração do 
trabalho. Ao mesmo tempo, coloca nas lutas gerais “superestruturais” um peso “desproporcional”, supondo 
que pela “Reforma da Previdência não estar na pauta do dia” a classe ficaria sem “bandeiras gerais de 
luta”. 

A conseqüência é o imobilismo, uma vez que não se consegue perceber a importância das lutas 
nos locais de trabalho e das lutas econômicas - conseqüências da própria crise de que falam e do cres-
cimento econômico que não vêem. Também não vêem que o crescimento econômico que os coloca num 
impasse é sustentado na super-exploração do trabalho e, por isso, a luta contra ela cria as condições para 
a unidade de classe. 

De acordo com a análise dos reformistas, as condições para a luta do proletariado são criadas pelos 
capitalistas (através das crises) e pelo Estado (através da realização ou não de reformas). Os trabalhadores 
não são sujeitos da luta de classes, mas apenas “refletores” das ações burguesas e da política burguesa. 

Na realidade, a defesa feita pelo setor majoritário na CONLUTAS da legalidade dos sindicatos é 
apenas o complemento necessário da centralidade que atribuem à luta parlamentar e legal. Como os traba-
lhadores e sindicatos não são os sujeitos da luta de classes, mas bases de apoio para os partidos reformis-
tas eleitorais, eles precisam ser organizados legalmente, à imagem e semelhança dos próprios partidos. A 
defesa da centralidade da legalização dos sindicatos é a defesa estratégica da legalidade burguesa enquan-
to estratégia política. É também a defesa da centralidade do partido reformista e da luta parlamentar. 

Assim, os reformistas afirmam de forma artificial a “centralidade do Partido” em relação ao “Sindica-
to” e à luta dos trabalhadores, deslocando a centralidade da “luta econômica” para o que chamam de “luta 
política”, mas não fazendo senão deslocar a luta de classes para a luta dentro da superestrutura do Estado 
burguês e de sua legalidade. 

E é por isso que a luta contra as “Reformas” ocupa a centralidade da luta da classe, porque, em 
ultima instância, é uma luta que seria resolvida dentro do Estado - com a vitória de uma outra “Frente” (a do 
PSTU/PSOL) e a anulação das Reformas. 

A “crise econômica” era também fundamental para os reformistas. Eles partiam da suposição de 
que a economia ficaria estagnada, e que a Frente de Esquerda poderia se apresentar como único Governo 
capaz de recuperar o crescimento (basta lembrar da declaração de Heloisa Helena diante das demissões 
da Volks, defendendo subsídios públicos para a empresa superar sua “crise”). Daí os impasses gerados nos 
partidos reformistas pelo crescimento econômico induzido por políticas neoliberais. 

No Causa do Povo nº 37 (outubro/2007), indicamos que o novo ciclo de crescimento econômico 
poderia causar dois efeitos sobre a luta de classes no Brasil: 1) esvaziamento da política de frente popu-
lar “desenvolvimentista” (do programa eleitoral do PSOL/PSTU); 2) a incapacidade, por parte do campo 
reformista-corporativista, de dar respostas eficazes à ofensiva neoliberal. Ao mesmo tempo, no curto prazo, 



a hegemonia “reformista-corporativista”, no campo anti-governista do movimento sindical-popular, levará 
uma incapacidade de respostas eficazes à ofensiva neoliberal. Sua base teórica não consegue produzir 
uma estratégia de luta eficaz. 

A crise que se coloca à CONLUTAS, sua incapacidade de ter uma política séria de mobilização, o 
reboquismo e imobilismo dos seus setores dirigentes são frutos dessa teoria e prática reformista. Não são 
apenas decisões isoladas, tais decisões fazem parte de uma estratégia que está em crise, que demonstra 
seu esgotamento e ineficácia. O corporativismo e peleguismo sindical é apenas a expressão da aplicação 
da estratégia e teoria que não se manifesta de forma clara, mas que termina por orientar as suas ações nos 
sindicatos. 

Assim, os reformistas do PSTU/PSOL aplicam o seguinte esquema: 1) a luta política é a central, 
pois é através dela que se muda o Estado, e, por isso, o partido é o sujeito central da luta política; 2) o 
sindicato e o movimento dos trabalhadores fazem lutas econômicas, e, por isso, são reformistas, e devem 
subordinar seus objetivos e formas de ação à luta política, ou seja, à luta do partido; 3) existe uma hierarquia 
no interior da classe trabalhadora, na qual os operários têm necessariamente um papel central de direção 
da classe. Essa tese mecanicista e simplista em teoria, e reacionária em termos de política, resume a prática 
e teoria do reformismo internacional desde a social-democracia alemã. E explica porque produz impasses e 
imobilismo na luta de classes. 

A dita “luta econômica” dos trabalhadores, só é econômica de um ponto de vista relativo. Ela en-
volve tanto aspectos relativos à produção e acumulação de capital, quanto à organização e administração 
das forças produtivas. Em termos materialistas, afetam o fundamento de toda dominação de classe. Nesse 
sentido, as lutas dos trabalhadores não são nunca puramente econômicas, mas as próprias lutas econômi-
cas têm conteúdo político e são normalmente o ponto de partida de outras lutas com formas explicitamente 
políticas. Uma análise dialética mostra isso. 

Bakunin e os anarquistas defendiam tal visão na AIT (Associação Internacional dos Trabalhadores): 
a emancipação econômica deve ser o objetivo da luta sindical, pois isso marca a orientação classista e o 
potencial revolucionário da luta imediata dos trabalhadores. Ao mesmo tempo, a centralidade das lutas 
econômicas estabelece o protagonismo dos trabalhadores no processo revolucionário, e não dá margens 
para a ilusão nas “reformas democráticas e burguesas no Estado”, conduzidas pelo partido reformista. As-
sim, a centralidade da luta contra a exploração coloca que somente a revolução socialista pode resolver os 
problemas econômicos e políticos do proletariado. 

Rosa Luxemburgo, na sua crítica da social-democracia, aponta como a degeneração do partido 
social-democrata alemão estava se dando através da integração na legalidade burguesa, e que a teoria 
dessa burocracia parlamentar desprezava a luta econômica dos trabalhadores, criava um fetiche da luta 
parlamentar, e negligenciava completamente a greve geral. É exatamente o que acontece hoje. Mutatis 
Mutandis, a social-democracia degenerada de ontem é o socialismo reformista brasileiro de hoje, na sua 
teoria e prática sindical e partidária. 

No caso brasileiro, essa teoria ainda produz outras dificuldades: não consegue entender a atual 
fase de desenvolvimento do capitalismo; nem a contradição e diversificação de classes, e a importância do 
proletariado marginal. Por isso, os reformistas não têm uma estratégia e nem mesmo conseguem ver obje-
tivos para a luta política dos sindicatos, uma vez que tomam a luta política como a luta na “superestrutura” 
baseada em bandeiras e palavra de ordens genéricas (contra as reformas neoliberais; não pagamento da 
dívida externa), atribuindo à “luta econômica” dos sindicatos um papel secundário. 

As lutas econômico-políticas dos trabalhadores nos locais de trabalho contra a exploração (o que 
abrange tanto o salário quanto questões de organização e controle do tempo e corpo do trabalhador) são 
centrais para a política e teoria revolucionária, porque nelas o trabalhador é o sujeito central. E o cresci-
mento econômico baseado na super-exploração longe de dificultar as condições para a unidade de classe, 
as cria. Basta não partir de uma análise teórica equivocada da realidade, mas das condições materiais de 
existência dos próprios trabalhadores. 

Por isso reafirmamos: a resistência de classe nos locais de trabalho ocupa hoje um lugar central. 
É preciso rearticular a capacidade de luta político-sindical, através da unificação das lutas e campanhas 



salariais por ramos. Bandeiras gerais existem: como aumento dos salários, pagamento de horas extras, 
luta contra constrangimentos, diminuição da jornada de trabalho e etc. Mas para isso é preciso ampliar as 
bases sindicais para os trabalhadores precarizados, terceirizados e marginalizados. É preciso dar um dire-
cionamento classista e combativo às lutas e fortalecer as oposições sindicais para uma luta de médio prazo. 
Construir um movimento de oposição classista e combativo a partir das lutas setoriais, construindo greves 
unificadas e tendo a greve geral como estratégia.



A crise de organização e o 
oportunismo de direção

Reorganizar o movimento para romper com o 
governismo, o corporativismo e o legalismo. 

ComuniCado da união PoPular anarquista, nº 29, abril de 2009

A crise econômica mundial criou as condições para a explicitação de certas contradições dentro 
do movimento sindical e popular. A principal delas é a contradição pela qual passa a Coordenação Nacional 
de Lutas (CONLUTAS), que começa a dissolver seus princípios políticos. Conseqüência da política oportu-
nista e da guinada à direita implementadas pela direção majoritária da Central, formada pelo PSTU e por 
correntes do PSOL. Essa guinada representa uma ruptura com os princípios e programa que foram a base 
da construção da CONLUTAS, fixados no I CONAT, como organismo que expressava a contradição entre 
“governismo” e “anti-governismo” no movimento popular. 

Para entendermos a atual conjuntura, as contradições no movimento sindical e popular e traçar as 
tarefas corretas para os setores combativos, é preciso analisar as duas conjunturas de crise recentes mais 
importantes: a “crise do governismo” desencadeada pela luta contra a Reforma da Previdência do governo 
Lula (2003-2004) e a atual crise econômica mundial (2008-2009), que serve como pretexto para a política 
de “frente única” com os governistas (CUT, CTB, Força Sindical) e legitima o “sindicalismo propositivo” (em 
que o papel da Central é “aconselhar” o governo).

 A reformA dA previdênCiA: o CAráter de ClAsse do Governo lulA e A deGenerAção dA 
Cut

 As reformas neoliberais implementadas no início do Governo Lula desencadearam um processo de 
crise de legitimidade da CUT e do PT no movimento sindical e popular. A eliminação dos direitos, o ataque 
contra os sindicatos e trabalhadores, especialmente do serviço público num primeiro momento, ajudaram a 
desmascarar o caráter de classe do Governo Lula e da CUT para parcelas significativas de trabalhadores, 
criando um sentimento de indignação frente à “traição” que se manifestava. 

Elementos concretos mostravam que o Governo estava implementando reformas neoliberais que 
contrariavam parte do seu discurso anterior. Ao mesmo tempo, ficou claro que a CUT estava cumprindo o 
papel de correia de transmissão do Governo Lula e do Estado, que não representava mais os trabalhadores 
e nem encaminharia suas lutas. Estavam dadas as condições objetivas e subjetivas para o início de um 
processo de ruptura com o peleguismo da CUT e demais centrais.

Nesse contexto, apesar de dadas certas condições objetivas e subjetivas, apontamos que não 
existiam forças políticas nacionais com a orientação de explorar a crise do governismo. Apontamos que 
os dois principais partidos do campo de oposição, PSOL e PSTU, tinham uma política de tipo reformista e 
oportunista, que herdava vários traços do velho petismo que diziam combater. 

O oportunismo de direita do PSOL hesitava na caracterização do caráter de classe do governo e 
na ruptura efetiva com ele em nível de massas. Não defendia a ruptura com a CUT num primeiro momento 
e sempre foi ambíguo nessa tarefa. Assim continua até hoje. O oportunismo de esquerda do PSTU, então, 
levanta a desconfiança no Governo Lula e toma a decisão de começar a ruptura com a CUT. Afirmamos que 
essa era a iniciativa correta naquela conjuntura e tomamos parte no esforço de construção da CONLUTAS.  



Porém, desde o início, advertimos que o oportunismo da direção do PSTU era um claro obstáculo ao avanço 
desse processo. E hoje isso se confirma, com o recuo da política de ruptura com o governismo visando a 
composição de uma aliança com o PSOL. Os oportunismos de direita e de esquerda hoje confluem para 
uma posição centrista e tentam brecar o processo de ruptura com o governismo e o corporativismo-legalista 
iniciado em 2003-2004. 

Mas os sintomas desse processo já se manifestaram antes na luta entre uma linha classista-com-
bativa, representada pela UNIPA e pelo bloco revolucionário, e uma linha reformista-oportunista, que era 
empreendida a partir da direção do PSTU e de algumas correntes do PSOL que atuavam no interior da 
CONLUTAS.

A formAção dA ConlutAs e A lutA de duAs linhAs ACerCA dA polítiCA de AliAnçAs e 
tátiCAs

O oportunismo da linha da direção majoritária se expressou em vários momentos dentro da vida 
da CONLUTAS. Já se anunciava a possibilidade de capitulação e liquidação do projeto da CONLUTAS 
que hoje se materializa. As políticas promovidas em várias categorias e sindicatos nos anos de 2006-2007 
(como  foi o caso dos trabalhadores dos Correios/RJ, Sintergia e metalúrgicos de Volta Redonda) realiza-
vam o contrário daquilo que o CONAT havia colocado como objetivo: romper com a CUT. O setor majoritário 
encaminhava alianças com setores governistas (Articulação Sindical/PT e Corrente Sindical Classista/PC 
do B). Essas alianças não acrescentaram em nada a luta, ao contrário, paralisaram a consolidação de opo-
sições sindicais nessas categorias. Denunciamos veementemente esse processo. 

Depois, diante do processo de formação da Intersindical (organismo que surgiu para conter a rup-
tura com a CUT) o setor majoritário deu mais um zigue-zague: resolveu conclamar a Intersindical para a 
unidade de ação. Esse chamado à unidade era esfacelado pela política da Intersindical em diversas cate-
gorias, como no funcionalismo publico federal, em que atuava ao lado dos governistas, defendia acordos 
rebaixados, recusava a greve e, quando a fazia, era para reduzir a luta ao economicismo e à fragmentação. 
Durante o chamado à unidade de ação denunciamos que se abria a possibilidade de liquidação do projeto 
original da CONLUTAS. 

Pouco tempo depois, a proposta de unidade de ação evoluiu para o chamado à fusão com a Inter-
sindical, em nome da unidade dos trabalhadores. Tal chamado não tinha nenhuma sustentação no movi-
mento sindical-popular: a Intersindical continuava promovendo as lutas economicistas, defendendo a CUT e 
investindo em alianças com os governistas. Isso continua acontecendo agora em 2009, como foi o caso das 
eleições dos bancários/RJ, em que a Intersindical constituiu uma chapa com a CUT e a CTB. A resistência 
à fusão com a CONLUTAS se manifestou de forma inequívoca no primeiro encontro da Intersindical em 
que tal proposta foi derrotada. De lá pra cá, o PSTU está demonstrando estar disposto a renunciar a tudo 
para promover a fusão. Já está agora, inclusive, discutindo a fusão diretamente com correntes do PSOL, e 
não com entidades da mesma natureza que a CONLUTAS, ou seja, entidades da classe trabalhadora. Já 
anunciou que aceita abrir mão do caráter sindical-popular para poder fazer a fusão. 

Por fim, a eclosão da crise econômica mundial transformou o que antes era uma defesa envergo-
nhada em defesa aberta da aliança com os governistas. A crise econômica virou pretexto para uma recon-
ciliação não somente com a CUT, mas com todas as centrais pelegas (Força Sindical, CTB). Esse chamado 
implica numa completa abdicação da política de ruptura com o governismo, o corporativismo e o legalismo 
que são a base das demais centrais. 

         A política do setor majoritário evoluiu até mesmo para um tipo de sindicalismo propositivo, 
em que a única saída para a crise é a aliança com os governistas a fim de aconselhar o governo a editar 
medidas provisórias. Ao mesmo tempo, absorve as bandeiras governistas no movimento e aceita passiva-
mente o método das greves isoladas, típico do sindicalismo de resultados e propositivo que tantas derrotas 
produziu para os trabalhadores. Abdica de debater o tipo de organização e o tipo de greve para fazer uma 
discussão genérica sobre a luta “contra a crise”, como se as questões de forma de organização e de luta 
não estivessem diretamente ligadas ao desenlace possível para o enfretamento da crise. Ao mesmo tempo, 
renova a legimitidade da CUT, CTB e demais governistas que, diante da crise, agem ao lado dos empresá-



rios na promoção da reestruturação produtiva e desmobilizam a luta dos trabalhadores. Esta política está 
fazendo com que a CONLUTAS, ao invés de trabalhar no sentido da unificação, seja mais um elemento de 
fragmentação dentro das categorias. 

A atual crise do capitalismo está explicitando definitivamente o oportunismo e a degeneração das 
direções reformistas, que são incapazes de levar adiante a principal tarefa histórica dos trabalhadores: a 
reorganização radical de seu movimento. Tarefa que não é nem simples nem rápida, mas que deve ser 
iniciada imediatamente. A CONLUTAS, que surgiu com tal missão, está sendo desfigurada completamente 
por essa política oportunista. Está sendo sacrificada em nome de uma

aliança entre o PSOL e o PSTU.  
Conclamamos os companheiros sinceros, que estão nas bases do PSOL e PSTU e nos diversos 

sindicatos e movimentos, a se posicionarem criticamente diante desse processo. Vários já enxergam, mas 
se silenciam ou transigem. Devemos lembrar aos companheiros de sua responsabilidade com o projeto e a 
missão original da CONLUTAS e com as bases do movimento sindical e popular. A política do setor majoritá-
rio para a CONLUTAS enfrentar a crise econômica é uma política de recuo e traição em relação ao chamado 
de ruptura com o governismo.

A reorGAnizAção efetivA: romper Com A BuroCrACiA sindiCAl, o peleGuismo e o 
CorporAtivismo

Nesse sentido, a tarefa de realizar a ruptura com o governismo, como parte do processo geral de 
ruptura com o peleguismo e corporativismo, se mantém. Essa ruptura exige uma mudança nas formas de 
organização sindical e popular, e também nas formas de luta. Devemos romper com as organizações frag-
mentadas e lutas corporativistas isoladas, típicas do sindicalismo de resultados, e construir organizações 
unificadas de luta pela base. A reorganização efetiva não é a aliança entre o PSOL e PSTU, a fusão Intersin-
dical e CONLUTAS. A tarefa é mais complexa, séria e abrangente. E infelizmente está cada vez mais claro 
que a CONLUTAS, sob a hegemonia do PSTU, está cada vez mais distante da capacidade de realizá-la. 

Por isso, precisamos construir um movimento de oposição nacional que assuma a tarefa original da 
CONLUTAS: construir o processo de ruptura com o governismo, o legalismo e o sindicalismo de resultados-
propositivo. Um movimento que possa lutar dentro da CONLUTAS contra a capitulação que se anuncia e 
construir para além dela uma política que aglutine os setores que querem realmente reorganizar radical-
mente o movimento sindical-popular. Uma frente que defenda o caráter sindical-popular-estudantil, as lutas 
unificadas pela base e a ação direta de classe.

Pela construção de um movimento de oposição 
sindical-popular, classista e combativo!


