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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) desmascarassem 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 reformista. 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. Discursaram 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 CONLUTAS 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 imobiliária 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 crescimento 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 trabalhadores e sindicatos não são os sujeitos da luta de classes, mas bases de 

apoio para os partidos reformistas 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 enquanto 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 

“Sindicato” 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 popular “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 envolve 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 econômicas 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. Assim, 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 objetivos 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 crescimento 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 direcionamento 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. 
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