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Uma série de transformações vem alterando a configuração social e econômica no Brasil, 

impulsionadas pela segunda década de políticas neoliberais e pelo processo mais vasto de 

reestruturações do capitalismo 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 

estabilidade 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 inicial 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 organização 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 referência. Podemos, portanto considerar este índice como o de desocupação 

propriamente dita. O desemprego 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 aumento, 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 desempregados, 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 desafios: 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 

precarizados, 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 concentraram 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 

substituição 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 internacional – 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 economicamente 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 “formalização” 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 horas 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 anteriores, foram menores justamente para aqueles postos com carteira 

assinada. O rendimento dos assalariados 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 regularização 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 década 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 aumento 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 atividades 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 

praticamente idênticas, apesar destes programas (ver gráfico referente à região metropolitana de 

São Paulo abaixo). 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 exemplo, 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, principalmente 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 proletariado. 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 significativas 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 exemplo1.Tais políticas, portanto, têm um 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 colocação mais favorável no mercado de 

trabalho destes trabalhadores, conforme indicam os índices de pobreza 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 

                                                           

1 “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). 



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 possível 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 econômica” 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 governo 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 “governo 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 governismo 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 

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, 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 setores 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 estratégicos2. 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 revolucionários 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 revolucionários, 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 enfatizamos 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 governistas 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 controladores 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 consolidar num 

                                                           

2 Ver últimos Comunicados da UNIPA e Jornal Causa do Povo. 



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 estradas 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 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 oportunismo 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 traílos, 

vergonhosamente. Nenhum deles, porém, ganhou expressão organizativa que permitisse se 

reproduzir após as revoltas, como uma alternativa contra os aparatos pelegos e governistas3.  

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. 

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, temporários, 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 Combativa, 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 

assembléias durante o período de trabalho. E devemos lutar pelo fim da “investidura 

sindical”, ou seja, da necessidade 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 atribuições 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 

                                                           

3 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. 



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 considerados 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 trabalhadores 

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 aglutinar 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 democracia 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 representantes 

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 (comissões 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 Sindicato 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 sindicatos 

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 organização 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 transformações 

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 estratégia de ação sindical, é impossível falar de uma concepção sindical classista e 

combativa.     

i) Oposições Sindicais: priorizar a criação e fortalecimento das oposições sindicais, 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 unificados”; 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 

divisionistas 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 intersindicais, 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 

dimensão 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 organizativos 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 combativos de trabalhadores rurais. Estabelecer delegações garantidas em 

fóruns de base, onde se garanta a discussão 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 universidades deixou um legado de espaços e instituições de luta 

consolidados. Associações de moradores e cooperativas, 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, portanto, requer 

meios específicos.  

Em outros casos, predomina uma linha implícita e equivocada no meio da militância destas 

entidades. 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 democrática” ao 

socialismo através da “participação popular”.  

Lutar contra o governismo hoje significa aliar a ação direta de massas a um 

desdobramento organizativo, 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 estudantes, 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 generalizou 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 democrática 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 Estudantes. 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 continuidade 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 organismos 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;  

e) 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 Operário-camponesas- estudantis;  

f) 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;  

g) organizar Encontros Nacionais de Oposições e Entidades de Base estudantis 

combativas e classistas, a partir das revoltas de estudantes contra os governos e 

empresários. 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 moradia deve priorizar os seguintes objetivos, de maneira articulada:  

a) a luta por equipamentos urbanos e por moradia (regularização, construção);  

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, ocupação 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! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.União Popular Anarquista – UNIPA. 


