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“funções de governo”, a 
“liberdade” de comércio e o 
mercado auto-regulável. 

Essa ideologia permaneceu 
presente de maneira periférica 
durante o período do capitalis-
mo monopolista de Estado, mas 
surgiu já nos anos 1940. Nos 
anos 1970, a crise da acumula-
ção do capital construiria o con-
texto em que emergiriam dois 
grandes líderes de paises impe-
rialistas que apostariam no neo-
liberalismo: Margareth Thatcher 
e Ronald Reagan. Em 1975, a 
revolução microeletrônica mar-
cou uma ruptura nos padrões 
de produção que, junto com as 
tendências ideológicas neolibe-
rais das frações burguesas, pos-
sibilitou as mudanças na ordem 
econômica a partir do tripé: a-
bertura da economia nacional 
ao Capital Imperialista, privati-
zação de empresas e de servi-
ços públicos e desregulamenta-
ção das relações de trabalho. 

É verdade que o Brasil não 
chegou a constituir um Estado 
de Bem-estar Social, tal qual o 
observado em países da Europa 
Ocidental. Apesar disso, os di-
reitos sociais restritos que ainda 
existem são um alvo importante 
da ofensiva neoliberal, com o 
objetivo de abrir novas áreas de 
acumulação para o Capital pri-
vado (previdência, educação, 
saúde, transporte, etc), reduzir 
os investimentos em política 
social de longo prazo e diminuir 
os impostos que incidem sobre 
as empresas, a fim de reduzir o 
denominado “custo Brasil”. 

Assim, o neoliberalismo se 
apresenta como uma plataforma 
política tanto para a reestrutu-
ração das empresas quanto de 
reformas do Estado. O que os 
países como EUA e Inglaterra 

um capitalismo ultra-
monopolista 

No final dos anos 1960, o 
modelo fordista de organização 
da produção mostrava seu des-
gaste. O modelo industrial inici-
ado a partir dos Estados Unidos 
dos anos 30 – e ampliado para 
os principais países europeus no 
pós-guerra – evidencia seu es-
gotamento. 

Com a estagnação dos anos 
1970, a taxa de valorização do 
Capital Produtivo diminui em 
relação aos “anos de ouro” do 
fordismo-keynesianismo. O a-
quecimento inflacionário dos 
Estados Unidos em 1972, a cri-
se do Petróleo em 1973 e o des-
moronamento do sistema Bre-
ton Woods fizeram com que os 
países capitalistas centrais pro-
curassem reverter esse quadro 
através de: 1) desaceleração do 
consumo através de uma políti-
ca de achatamento salarial; 2) 
reestruturação de seus parques 
produtivos; e 3) liberalização e 
desregulamentação financeira e 
comercial. Tendo por base essas 
três políticas patrocinadas pelos 
impérios foi que se deu a acu-
mulação capitalista dos últimos 
25 anos. 

O neoliberalismo é a velha 
ideologia liberal que voltou a se 
tornar hegemônica na sociedade 
capitalista, mas sob novas con-
dições históricas e com uma no-
va função. O neoliberalismo é 
uma ideologia que prega as re-
formas do Estado e faz a apolo-
gia da reestruturação produtiva, 
exatamente para defender os 
interesses do grande capital 
monopolista, comercial, finan-
ceiro e industrial. A principal 
característica do liberalismo é 
fazer a crítica “do Estado”, de-
fender a diminuição das 

Via Combativa: 
As tarefas dos sindicatos e dos trabalhadores na época da  

hegemonia neoliberal 
I. CONJUNTURA INTERNA-
CIONAL 

O capitalismo ultra-
monopolista e o duplo mer-
cado de trabalho 

As relações de trabalho vêm 
sofrendo profundas transforma-
ções a partir de mudanças es-
truturais e ideológicas neolibe-
rais impostas pelo Capital. O 
principal objetivo das medidas 
neoliberais é a retomada da a-
cumulação de capital e a supe-
ração da crise e estagnação vi-
vidas pelo Capital a partir dos 
anos 1970. Nesse esforço a bur-
guesia avança em sua ofensiva 
imperialista, reorientando o ca-
pitalismo, que passou a assumir 
uma forma de acumulação ul-
tra-monopolista. 

Um aspecto fundamental pa-
ra a superação da crise do Capi-
tal pela estratégia neoliberal é a 
exploração do trabalho coletivo 
em escala planetária e amplia-
ção da esfera inferior ou preca-
rizada do duplo mercado de tra-
balho (formal e informal; supe-
rior e inferior; melhor remune-
ração e precarização).  

Em todos os setores da eco-
nomia a precarização do traba-
lho tem se alastrado. As rela-
ções de trabalho orientadas a 
partir da lógica da acumulação 
flexível, tais como subcontrata-
ções, terceirizações (ou mesmo, 
como já se constata hoje, quar-
teirizações, quinteirizações, 
etc), contratos temporários, a-
lém da ampliação do trabalho 
informal, do desemprego estru-
tural e das formas análogas de 
trabalho escravo, ampliam a 
exploração e a fragmentação da 
classe trabalhadora. 

1 – Globalização e Neoli-
beralismo: as políticas para 
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desses benefícios. 

3. Reestruturação do Es-
tado e da Produção 

O neoliberalismo foi então a 
fórmula ou receita para enfren-
tar a crise do capitalismo. Nos 
anos 1970, uma das primeiras 
políticas implementadas pelos 
impérios foi o abandono das re-
gulações salariais de inspiração 
keynesiana para uma política de 
maior achatamento salarial que 
diminuísse o consumo e levasse 
à diminuição do crescimento 
dos países, reduzindo a acumu-
lação de capital produtivo. A 
mudança dessa política só foi 
possível diante da colaboração 
dos sindicatos sob hegemonia 
da política reformista e de coo-
peração de classe dos partidos 
socialistas e social-democratas 
europeus. Com a mundialização 
do capital dos anos 1970 tem 
início uma regulação salarial 
global “concorrencial”. Os países 
passam a adotar a manutenção 
de uma inflação baixa, com al-
tas taxas de juros e com câmbio 
flexível. 

Portanto, foi com a inter-
venção e articulação do Estado 
que se tornou possível a rees-
truturação produtiva e a mu-
dança em direção a um modelo 
toyotista de acumulação, por-
que foram os governos nacio-
nais que patrocinaram o fim da 
regulação keynesiana nos paí-
ses capitalistas centrais, para 
que a burguesia pudesse ampli-
ar a exploração da força de tra-
balho e forçar a uma redução 
global da taxa dos salários. 

A segunda medida adotada 
pelos Impérios foi a reestrutura-
ção dos seus parques produti-
vos. O modelo de organização 
da produção implementado ti-
nha como objetivo principal o 
aumento da produtividade, seja 
através do emprego de novas 
tecnologias (mais valia relati-
va), seja através da maior ex-

dido seus mecanismos repressi-
vos e de controle social através 
da ideologia da “tolerância ze-
ro”.  O Brasil se destaca entre 
os países com maior população 
carcerária do mundo. 

Mas não é somente através 
da repressão que o Estado exer-
ce suas funções estratégicas. 
Também através do controle da 
política monetária (taxa de ju-
ros e taxa de câmbio), o Estado 
continua atuando como um a-
gente econômico, agora como 
uma função de “banco”. Além 
disso, os próprios investimentos 
do Estado continuam represen-
tando uma parcela importante 
da economia. Segundo dados do 
próprio FMI, a participação dos 
gastos governamentais no Pro-
duto Interno dos Países passou 
da média de 28,5% em 1960 
para 43,3% em 1980, 46,1% 
em 1990 e 47,1% em 1996. 

Por isso o neoliberalismo é 
essencialmente um regime de 
liberdade para o capital globali-
zado e de opressão nacional e 
de classe para o proletariado. 
Mas a crítica do neoliberalismo 
não pode se desvirtuar num 
“culto da intervenção salvadora 
do Estado”, como se fosse um 
juiz que “atua acima das classes 
sociais”. 

O Estado assegurou ontem, 
como assegura hoje, os interes-
ses da burguesia enquanto clas-
se dominante. Ele pode cumprir 
essa missão através do inter-
vencionismo ou do neoliberalis-
mo. Por isso não se pode con-
denar de forma romântica e 
saudosista o “desmonte do Es-
tado”, pois o Estado é o mesmo, 
o que mudou foi a função que 
ele cumpre em relação à econo-
mia e à luta de classes. Ontem, 
como hoje, o Estado só visa as-
segurar a exploração das mas-
sas pela burguesia; ontem atra-
vés da concessão de benefícios 
setoriais, hoje pela eliminação 

fazem é tentar impor esta plata-
forma aos países da periferia do 
capitalismo (América Latina, 
África, Ásia), o que estão pro-
gressivamente conseguindo. 

2. Efeitos da Globaliza-
ção Neoliberal: menos Esta-
do ou mais Estado? 

Diante da globalização neo-
liberal, surgiram teses sobre o 
“enfraquecimento do Estado”, o 
“desmonte do Estado” etc. Mas 
o que está acontecendo com o 
neoliberalismo, ele produziu 
menos Estado ou mais Estado? 
Essa é uma questão fundamen-
tal. As análises (inclusive as ne-
oliberais) que falam de um Es-
tado mínimo confundem a elimi-
nação das atribuições do Esta-
do-Providência típico do fordis-
mo com a redução do papel do 
Estado “em si”. Isto é um erro. 

Na realidade, o papel do 
Estado se deslocou: ele cumpre 
uma função mais estratégica de 
intervenção na política monetá-
ria e fiscal, ou seja, uma opera-
ção econômica financeirizada, e 
não produtiva; e também uma 
importante função “policial”, no 
sentido de recrudescimento do 
controle social e repressão so-
bre os pobres – que crescem 
em escala geométrica pelo 
mundo. É fácil concluir que o 
fim do Estado-Providência signi-
fica o aumento do “Estado Poli-
cial”. 

Isso significa na prática o 
seguinte: entre 1983-1997 
(período de auge da globaliza-
ção e do neoliberalismo), a po-
pulação carcerária cresceu na 
Inglaterra 43%; na França 
39%; Itália 20%; Espanha 
192%; Portugal 140%; Holanda 
240%; nos EUA a população 
carcerária não somente cresceu 
como gerou um novo negócio: 
as penitenciárias privadas, que 
em 1983 ofereciam 4.630 vagas 
e em 2001, 276 mil vagas. Nes-
se sentido, o Estado tem expan-
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pela reestruturação empresari-
al, nos marcos da Revolução 
Técnico-Científica e do toyotis-
mo, e pela expansão dos Inves-
timentos Diretos no Exterior 
(IDE). 

 A dinâmica da Nova DIT é 
controlada pelos grandes oligo-
pólios transnacionais que im-
põem novos patrões de explora-
ção das forças coletivas em es-
cala mundial e determinam os 
fluxos de circulação de capitais 
e de produção de mercadorias. 
Trata-se de uma nova estraté-
gia do Capital transnacional, 
como forma de construção de 
vantagem competitiva por parte 
das grandes empresas, onde as 
antigas empresas multinacionais 
transformaram-se em corpora-
ções transnacionais, ainda mai-
ores e mais poderosas, com ca-
pacidade de considerar o mundo 
inteiro como espaço relevante 
para suas decisões de investi-
mento e produção, provocando 
a reorganização do processo 
produtivo em grandes exten-
sões territoriais, independente-
mente das distâncias geográfi-
cas e das fronteiras nacionais. 

No novo quadro da DIT, as 
corporações transnacionais bus-
cam áreas cada vez mais lucra-
tivas, ou seja, com mão-de-
obra mais barata e subsídios 
oferecidos pelos Estados satéli-
tes. A subordinação dos Estados 
satélites aos interesses das cor-
porações permitiu a transposi-
ção de partes da cadeia de pro-
dução (dentro da dinâmica da 
engenharia de produção toyotis-
ta) a partir da ampliação da es-
fera inferior ou precarizada do 
duplo mercado de trabalho.  

As corporações transnacio-
nais deslocam geograficamente 
suas plantas produtivas sempre 
que existe a oportunidade de 
maior lucratividade, ou seja, 
maior oportunidade de aumen-
tar a exploração do trabalho co-

do capital privado dos grandes 
grupos industriais que aumen-
tam na década 1980. Durante 
os 30 anos de ouro do fordismo 
houve um acúmulo de capital 
por parte dos fundos de pensão 
e investimento, que, com a libe-
ralização do mercado financeiro 
e comercial, começaram a ser 
um dos mais importantes inves-
tidores. 

Para que a burguesia pu-
desse voltar a ter uma grande 
rentabilidade, os Impérios opta-
ram por um tipo de política que 
beneficiava exclusivamente os 
grandes grupos industriais e os 
Fundos Mútuos e de Pensão que 
acumularam capital durante to-
do o período keynesiano. 

A liberalização comercial e 
financeira intensificou a concor-
rência entre as grandes corpo-
rações que vão passar a con-
centrar mais capital e formar 
oligopólios para manter seu do-
mínio por todo o globo. Será 
através do investimento em no-
vas tecnologias para desenvol-
ver novos produtos e conquistar 
mercado que será marcada a 
concorrência mundial entre as 
mega-corporações, que centrali-
zarão e concentrarão cada vez 
mais capitais. Segundo dados 
do Banco Mundial, em 2006, por 
exemplo, cinco empresas con-
trolam 90% da produção de mi-
nério de ferro no mundo, cinco 
empresas controlam 65% da 
produção de equipamentos si-
derúrgicos, cinco empresas con-
trolam 60% da produção de au-
tomóveis, cinco empresas con-
trolam 70% da produção de ce-
lulose. 

4. A Nova Divisão Inter-
nacional do Trabalho 

 As transformações em 
curso desde o final da década 
de 1960 criaram as condições 
objetivas para o início de uma 
Nova Divisão Internacional do 
Trabalho (DIT), impulsionada 

ploração da mão-de-obra (mais 
valia absoluta). 

O terceiro ponto foi a ado-
ção de uma política de liberali-
zação e desregulamentação fi-
nanceira e comercial. Desapare-
ceram as condições necessárias 
para a repressão financeira que 
forçava a maior valorização pro-
dutiva do capital e o compro-
misso com a busca do pleno 
emprego, por meio das políticas 
keynesianas. 

Sob o impacto das políticas 
neoliberais adotadas pelos Esta-
dos para reverter a crise dos 
anos 1970, tem-se uma amplia-
ção da esfera da abrangência da 
propriedade privada através da 
incorporação dos antigos seto-
res estatizados (através dos 
programas de privatização), do 
aumento da importância dos 
mercados financeiros e comerci-
ais. É mais seguro e vantajoso 
para os acionistas e multinacio-
nais o ganho através dos juros 
do capital financeiro, principal-
mente em curto prazo (factível), 
do que através do lucro adquiri-
do pelo capital produtivo. Ago-
ra, sendo “a propriedade dos 
títulos ‘líquida’ é preciso que o 
capital físico (os meios de pro-
dução) e, sobretudo, os assala-
riados, tenham a mesma 
‘liquidez’, a mesma flexibilidade, 
com a possibilidade de serem 
desca r tados ,  de  se rem 
‘liquidados’ no sentido comum 
da palavra”. 

A “incerteza” econômica 
levou os grupos industriais a 
contribuir para uma financeiri-
zação da economia. Com a pos-
sibilidade de ganhos no curto 
prazo, os grandes grupos indus-
triais passam a destinar seus 
fluxos de capitais para o merca-
do de ações e títulos nas bolsas 
de valores. A lógica do capital 
financeiro atinge o capital in-
dustrial. O Mercado Financeiro, 
então, surge do fortalecimento 
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cambiais, a liberalização das 
taxas de juros e a desregula-
mentação bancária. 

Essa nova realidade irá fa-
zer com que aumente a valori-
zação do capital financeiro, 
principalmente fictício, amplian-
do o processo de concentração 
de capitais, pois com o avanço 
da concorrência intercapitalista 
há um aumento da concentra-
ção do capital, tanto nos setores 
produtivos, quanto nos setores 
bancários e financeiros, o que 
concede maior importância ao 
papel das grandes corporações 
transnacionais. Conformam-se 
oligopólios mundiais, responsá-
veis pela dominação dos princi-
pais mercados. 

5. As Grandes Corpora-
ções Imperam na Nova Or-
ganização do Capitalismo 

Com essa Nova DIT os im-
périos passaram a concentrar a 
produção industrial de bens de 
capital, áreas de grande desen-
volvimento tecnológico, produ-
ção de tecnologia de ponta. 
Conseqüentemente, o comércio 
exterior e o capital financeiro se 
“mundializam”, principalmente 
sobre domínio Norte-Americano, 
e se integram. Os Investimen-
tos Externos Diretos se concen-
traram na tríade (EUA-Japão-
UE), invertendo o eixo Norte-
Sul de investimento que predo-
minava nas décadas anteriores. 
Na década de 1960/1970 o flu-
xo Norte-Sul de capitais financi-
ava os países semiperiféricos ou 
satélites. Na década de 1980, 
com aumento das taxas de ju-
ros pelos países centrais, os pa-
íses satélites se endividaram. 

Com a expansão da propri-
edade privada sobre todas as 
esferas da vida social, patroci-
nada pelas políticas implemen-
tadas pelos impérios, principal-
mente por EUA, Inglaterra e Ja-
pão, são criadas as condições 
para uma nova organização in-

regimes análogos à escravidão, 
que na Ásia e na região do Pací-
fico atinge o número de 9.490 
milhões de trabalhadores, se-
gundo a Organização Mundial 
do Trabalho. Some-se a isso o 
modelo de industrialização asiá-
tico de corredor de exportação, 
principalmente do sudeste, im-
pulsionado pelos países capita-
listas centrais. 

Sobre a nova realidade de 
uma concorrência mais acirrada 
no mercado por novos produtos, 
as empresas precisam investir 
cada vez mais em pesquisa e 
desenvolvimento. O aumento do 
capital orgânico fixo (tecnologia 
e sua manutenção) eleva ainda 
mais a pressão para diminuição 
dos salários. Diante da nova di-
nâmica, a organização de pro-
dução toyotista é utilizada para 
coordenar todo o fluxo produti-
vo e comercial de mercadorias, 
diminuindo a ociosidade do tra-
balho e as possíveis perdas na 
produção e comercialização. 

Os países semiperiféricos 
passam a ser produtores de ati-
vidades industriais de transfor-
mação, que possuem menor 
valor agregado, com um uso 
mais intensivo possível e a utili-
zação de uma mão-de-obra 
mais barata. Será no domínio 
dos setores de inovação e de-
senvolvimento tecnológico que 
irão se concentrar os trabalha-
dores dos países centrais. Ao 
mesmo tempo, esse setor é me-
nos globalizado, e, portanto, 
menos sujeito à concorrência. 
Será sobre a disputa de merca-
dos através de novos produtos 
que se aprofundará a concor-
rência entre os oligopólios. 

A mundialização financeira 
se intensifica devido ao desen-
volvimento de inovações com 
informatização dos mercados, 
que aumenta o volume de tran-
sações de curto prazo, pressio-
nando a eliminação de controles 

letivo. Portanto, os países peri-
féricos com o objetivo de ofere-
cer vantagens para atrair corpo-
rações transnacionais, aderem 
ao receituário imposto por a-
gências multilaterais como FMI 
e BIRD, ou seja, tomam medi-
das para rebaixar ainda mais o 
custo do trabalho (muitas vezes 
usando recursos públicos para 
qualificar mão-de-obra, criando 
contratos de trabalho flexíveis, 
ampliando jornada de trabalho, 
entre outras medidas). Além de 
provocar a piora na distribuição 
da renda, não há garantias de 
que não possa existir um novo 
deslocamento do processo pro-
dutivo para outra localidade. 

Com a mundialização do 
capital há um aumento das á-
reas industriais em países saté-
lites, já que as empresas multi-
nacionais vão em busca de mai-
ores taxas de mais valia, tanto 
absoluta quanto relativa, que 
torne mais lucrativo o capital 
produtivo. A ampliação dessas 
áreas industriais aumenta a 
concorrência salarial internacio-
nal com uma forte oferta de 
mão-de-obra. Isso afeta, sobre-
tudo, a concorrência entre os 
países semiperiféricos, como 
acontece na área têxtil e de sa-
patos entre Brasil e China. Con-
seqüentemente, há uma trans-
ferência das desigualdades de 
renda do centro para as perife-
rias.  

Não por acaso será na Ásia 
que as empresas capitalistas 
irão buscar a saída para maior 
lucratividade, para a superex-
ploração da força de trabalho. 
Com mais de 1/3 da população 
mundial concentrada na região, 
esta se torna um lugar atrativo 
para as grandes corporações 
mundiais em busca de vanta-
gens para aumentar seu lucro e 
retorno aos acionistas. A total 
desregulamentação das relações 
capital versus trabalho possibili-
ta a oferta de mão-de-obra sob 
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que também esvazia tal fun-
ção); em razão da internaciona-
lização e regionalização (as em-
presas se deslocam de áreas 
onde sindicatos são fortes); em 
razão da degeneração das orga-
nizações sindicais, que por sua 
política perdem função na luta 
dos trabalhadores no atual con-
texto. A crise do sindicalismo é 
fruto da combinação de mudan-
ças econômicas e da experiên-
cia política sindical. 

Este fenômeno é produzido 
tanto por causas externas – co-
mo a reestruturação produtiva - 
como internas – a degeneração 
das organizações sindicais. Mas 
de nenhuma forma trata-se de 
um fenômeno superficial. Ele diz 
respeito à própria relação dos 
trabalhadores com a sociedade 
e o Estado. E somente mudando 
essa relação é possível superar 
a crise do movimento sindical 
que é apenas uma face da crise 
das forças coletivas. 

O que é peculiar ao capita-
l i smo u l t ra-monopo l i s ta , 
“neoliberal”, globalizado, em 
termos de relações de trabalho 
e exploração é a extensão da 
esfera inferior do duplo mercado 
de trabalho, tanto no centro 
quanto na periferia. O capitalis-
mo abdica do “mercado de mas-
sas” fordista e restringe com 
isso o volume quantitativo de 
proletários integrados, enquan-
to aumenta o número de prole-
tários marginais, ou seja, da-
queles que estão na parte infe-
rior do mercado de trabalho ou 
fora dele, expulsos pela lógica 
de rotatividade. 

 

II. O BRASIL NO CONTEXTO 
DO CAPITALISMO ULTRA-
MONOPOLISTA 

Como já indicamos anteri-
ormente, o capitalismo brasilei-
ro passa por transformações 
econômicas e políticas, que o 

inflação a níveis bem baixos. 
Não é por acaso que existe uma 
pressão dos Impérios e dos 
principais países satélites para 
que a China adote uma política 
de câmbio flexível, para diminu-
ir a produção e controlar a ex-
pansão da sua mão-de-obra via 
pressão das principais bolsas de 
valores do mundo. 

Os processos econômicos e 
políticos de reestruturação pro-
dutiva e reforma do Estado per-
mitem a caracterização da atual 
fase do sistema capitalista como 
ultra-monopolista, isto é, um 
padrão de acumulação flexível 
que substitui a acumulação for-
dista, a imposição de novos pa-
drões de desenvolvimento cien-
tífico e tecnológico, a transna-
cionalização da produção, a 
mundialização financeira. Neste 
sentido, a implantação das re-
formas estatais neoliberais des-
troem o Estado-Keynesiano ou 
Desenvolvimentista, produzindo 
uma nova dinâmica de acumu-
lação, concentração e centrali-
zação de  capitais que, conse-
qüentemente, ampliou a explo-
ração do trabalho coletivo e a 
taxa de desigualdade. Ao mes-
mo tempo, está associada à mi-
litarização do Estado e à expan-
são de suas funções policiais 
repressivas, mesmo sob a for-
ma democrática. 

A desestruturação das rela-
ções de trabalho é a principal 
característica dessa nova etapa. 
Ela implica na precarização e no 
aumento das taxas estruturais 
de desemprego, bem como da 
rotatividade da mão-de-obra. 
Há então uma crise da base e-
conômica das forças coletivas 
do proletariado que debilita su-
as forças coletivas no plano po-
lítico; isto em razão da reestru-
turação produtiva (que elimina 
postos de trabalho e diminui 
quantitativamente as unidades 
produtivas), em razão do predo-
mínio do capital financeiro (o 

terna das empresas, com ampli-
ação dos fundos de investimen-
tos e de pensão, e sua partici-
pação nas diretorias dos grupos 
industriais, ao mesmo tempo 
em que leva as grandes corpo-
rações a procurarem as bolsas 
de valores para investir seus 
capitais. Na prática, isso vai le-
var a uma onda de fusões-
aquisições, devido à pressão 
dos acionistas para obtenção de 
uma rápida rentabilidade. 

Os fluxos de riqueza prove-
niente da exploração da força 
de trabalho são elevados à esfe-
ra financeira, ou seja, é através 
do aumento da mais valia, seja 
absoluta e/ou relativa, na esfera 
da exploração de trabalho que 
se possibilita o aumento dos 
investimentos do capital finan-
ceiro nas ações das grandes 
corporações. A esfera financeira 
alimenta-se da riqueza criada 
pelo investimento e pela mobili-
zação de certa força coletiva de 
trabalho, apropriada pelos capi-
talistas. O processo de 
“privatização” de todas as esfe-
ras econômicas (até mesmo a 
moeda, com o desenvolvimento 
da moeda eletrônica, os car-
tões) tende a aumentar as ta-
xas de desigualdades e de mi-
séria entre os trabalhadores. O 
processo de trabalho apropriado 
pelos acionistas é que possibilita 
o aumento do fluxo do mercado 
financeiro. 

Toda essa nova organização 
do capitalismo é possibilitada 
pelo desenvolvimento do esta-
tismo. É a articulação de medi-
das de favorecimento da regula-
ção flexível dos salários, possi-
bilitada pela expansão das cor-
porações mundialmente, que 
aumenta o desequilíbrio entre 
oferta e demanda. Os impérios 
adotam políticas como o câmbio 
flexível e a securitização da Dí-
vida Pública a fim de garantir 
rentabilidade aos acionistas e às 
grandes corporações e manter a 
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O governo Lula, apoiando 
uma aliança entre capital finan-
ceiro, industrial, agrário e inter-
nacional, está realizando refor-
mas neoliberais que favorecem 
a reestruturação produtiva gra-
ças à colaboração direta dos 
sindicatos e dirigentes operários 
pelegos. Sem essa colaboração 
não seria possível realizar as 
reformas no ritmo e forma atu-
ais. 

Desde 2003, ano do início 
do Governo Lula, a CUT passou 
a ser assim como as demais 
Centrais Sindicais, uma Central 
p e l e g a  e  b u r o c r á t i c a 
(totalmente atrelada ao Gover-
no e aos Patrões), mas que as 
causas de sua capitulação re-
montam a própria estratégia 
reformista, legalista e corporati-
vista adotada nos sindicatos 
desde meados dos anos 1990 
quando se abdicou da ação dire-
ta e da greve geral como princi-
pal instrumento de luta contra o 
Estado e o Capital, passando a 
defender um “sindicalismo pro-
positivo”, isto é, a CUT passa a 
propor soluções e cooperar para 
a melhora da economia do país, 
ao invés de lutar pelos interes-
ses da classe trabalhadora. Esse 
processo de degeneração corpo-
rativista e burocrática da CUT 
se expressou tanto na sua for-
mação de organização quanto 
de luta, que diminuiu de intensi-
dade e mudou de forma signifi-
cativamente.  

A fragmentação imposta 
pela reestruturação toyotista da 
produção, no caso brasileiro é 
agravada pela organização cor-
porativista dos sindicatos, origi-
nada da ditadura fascista de 
Getulio Vargas (o sindicalismo 
de estado). Os sindicatos profis-
sionais de base territorial pulve-
rizam os ramos nas bases, difi-
cultando a mobilização do con-
junto dos trabalhadores para 
uma luta de conteúdo político 
contra os patrões, favorecendo 

menta os trabalhadores de dife-
rentes maneiras a serviço da 
acumulação de capital. 

O próprio desenvolvimento 
dependente brasileiro esteve 
baseado num modelo gerador 
de desigualdade, que levou à 
formação de uma “aristocracia 
operária”, um círculo reduzido 
de trabalhadores melhor remu-
nerados e com certas garantias 
sociais, e de uma massa de tra-
balhadores precarizados, confi-
gurando o que denominamos 
acima como duplo mercado de 
trabalho. A transição neoliberal 
e toyotista vem aprofundando 
as desigualdades sociais e eco-
n ô m i c a s  d o  n a c i o n a l -
desenvolvimentismo, reduzindo 
o número de trabalhadores 
“integrados” e aumentando o 
número de trabalhadores não 
integrados.  

Os Governos Fernando Col-
lor de Mello, Fernando Henrique 
Cardoso e Luis Inácio Lula da 
Silva, representaram o projeto 
neoliberal, mesmo que susten-
tados por blocos ou alianças de 
classe diferentes, e procuraram 
ajustar a “superestrutura” do 
país às demandas da “infra-
estrutura” do capitalismo ultra-
monopolista. 

Mais especificamente, o Go-
verno Lula conseguiu conquistar 
o poder executivo e um espaço 
importante no legislativo do Es-
tado brasileiro graças ao apoio 
das centrais sindicais e organi-
zações de trabalhadores, que se 
desenvolveram sob uma estra-
tégia polít ica reformista 
(expressa na abdicação da ação 
direta e na ilusão de que a elei-
ção de um Presidente e a con-
quista do “Estado burguês” seri-
am os instrumentos de mudan-
ça social) e um sindicalismo 
corporativista de resultados 
(com greves setoriais, economi-
cistas e sem enfrentamento 
com o capital). 

adaptam às exigências da rees-
truturação produtiva toyotista e 
à nova divisão internacional do 
trabalho, que impõe a precari-
zação do trabalho e a flexibiliza-
ção das relações trabalhistas 
como principais mecanismos 
para viabilizar a acumulação de 
capital. 

As reformas do Estado de 
caráter neoliberal, iniciadas no 
governo Collor de Mello, em 
1990, e aprofundadas nos go-
vernos Itamar Franco, Fernando 
Henrique Cardoso e Luiz Inácio 
Lula da silva, são mecanismos 
complementares e necessários a 
essa reestruturação do capital, 
sendo organicamente ligada a 
elas. Não é possível combater 
verdadeiramente as reformas 
neoliberais sem combater as 
mudanças cotidianas provoca-
das pela reestruturação produti-
va, como: a fragmentação polí-
tica e econômica da classe tra-
balhadora, as divisões e dife-
renças salariais por raça, etnia e 
gênero; o individualismo e o 
corporativismo. 

Tais mudanças se expres-
sam na transformação da estru-
tura de classes, com o aumento 
significativo dos trabalhadores 
precarizados, dos desemprega-
dos, e dos trabalhadores super-
explorados (com baixos salá-
rios, condições de trabalho ruins 
e longas jornadas). Tais traba-
lhadores passam a ocupar um 
papel chave nas relações de 
produção capitalistas, viabili-
zando maiores taxas de investi-
mento e lucro.  

A superexploração dos tra-
balhadores na periferia é a con-
dição essencial de funcionamen-
to do imperialismo, e que o elo 
principal está na cadeia produti-
va internacionalizada presente 
nos países periféricos, e que 
essa superexploração se viabili-
za pela existência de um duplo 
mercado de trabalho, que seg-



1º Congresso da CONLUTAS 
“Se muito vale o já feito, mas vale o que será”   

 

84 

levar em conta a dinâmica his-
tórica da luta de classe e uma 
correta analise teórica. Deve-
mos fugir do charlatanismo e 
oportunismo que caracteriza 
muitas das políticas de corren-
tes sindicais e partidos políticos.  

 Diante dos debates esta-
belecidos pela Lei das Centrais, 
o GT Nacional de Secretaria da 
CONLUTAS lançou um texto no 
ano de 2007 endereçado às en-
tidades e movimentos filiados à 
CONLUTAS em que era dito o 
seguinte: “Obviamente, nós so-
mos favoráveis à legalização 
das Centrais Sindicais. Somos 
contra o projeto de lei na forma 
como ele se apresenta...” 
“Respondendo ao pedido de in-
formações de várias entidades, 
informamos que a CONLUTAS já 
encontra-se registrada no siste-
ma do Ministério do Trabalho e 
Emprego”. “Pelo número de sin-
dicatos que já participam da 
CONLUTAS já temos condições 
de atender todas as exigências 
apresentadas na Lei para o ple-
no reconhecimento da central”. 
Com relação ao Imposto Sindi-
cal: “acreditamos que única po-
sição possível é a CONLUTAS 
servir como intermediária para 
devolver os recursos para os 
sindicatos”. 

Logo na seqüência, Lujan 
Miranda (da direção nacional do 
PSOL e Intersindical) divulgou 
um texto, que circulou no interi-
or da própria CONLUTAS intitu-
lado: “Centrais Sindicais – reco-
nhecimento ou contrato de 
compra e venda?” O texto basi-
camente denuncia a CUT por 
incoerência com seus “princípios 
históricos”. Mas no diagnóstico 
da complexa relação Estado 
Burguês/Sindicalismo que se 
explicita a visão legalista; ela 
reduz a questão à mera escolha 
entre “formas” de como os sin-
dicatos se “regularizam” e ter-
mina aceitando a necessidade 
de legalização das centrais sin-

ganizações dos trabalhadores. 

 

III. A “NOVA LEI DAS CEN-
TRAIS SINDICAIS” E O SIN-
DICALISMO DE ESTADO NO 
BRASIL 

O Governo Lula encaminhou 
ao Congresso Nacional o 
PL1990/2007, uma Lei que visa 
legalizar as “centrais sindicais”, 
que, sendo implementada, pro-
duzirá os seguintes efeitos 
(mesmo com suas alterações 
realizadas no Senado e na Câ-
mara do Congresso Nacional): 
1) a central terá o papel de re-
presentar os trabalhadores em 
fóruns tripartities (composto por 
empresários, trabalhadores, Es-
tado) para o “dialogo social”, 
consolidando o “sindicato ama-
relo”, de colaboração de classes 
da CLT, como matriz da central 
sindical; 2) fortalecimento da 
investidura estatal e do poder 
do Ministério do Trabalho, ma-
terializados na capacidade de 
atribuição de critérios de repre-
sentatividade das centrais 
(artigos 3º e 4º); 3) a inclusão 
das centrais sindicais na partilha 
do imposto sindical. 

Dessa maneira, a reforma 
sindical (encaminhada por meio 
de “reformas parciais” no Con-
gresso Nacional) aponta na di-
reção do fortalecimento do sin-
dicalismo de Estado, de seus 
princípios e suas bases organi-
zativas. Por isso, a luta contra a 
reforma sindical do Governo Lu-
la, exige a luta contra o sindica-
lismo de Estado. 

A discussão então deve ser 
colocada no seu real nível histó-
rico e teórico. O significado da 
legalização das centrais sindi-
cais expressa um tipo de estra-
tégia de dominação do Estado 
burguês sobre os trabalhadores, 
reforçando os mecanismos his-
tóricos. Por isso, o posiciona-
mento político adotado deve 

então a colaboração de classes. 

A combinação da estrutura 
sindical corporativista, com a 
difusão da ideologia neoliberal 
nos sindicatos e a estratégia 
reformista conduziram a uma 
degeneração geral dos sindica-
tos. Nesse sentido, a atual crise 
do sindicalismo brasileiro, na 
qual os sindicatos ou não dis-
põem de poder de mobilização 
para a luta, ou expressam um 
poder burocrático a serviço dos 
patrões, é produto da combina-
ção de três fatores: a) reestru-
turação produtiva; b) desenvol-
vimento da estrutura do sindi-
calismo de Estado e da ideologia 
legalista entre os trabalhadores; 
c) direção política reformista e 
sindical-corporativista nas lutas 
dos trabalhadores. 

Desde 2004, apenas os se-
tores que apontaram para a 
construção da CONLUTAS real-
mente expressaram verdadeira-
mente a vontade de romper 
com a subordinação ao Governo 
Lula, e que a formação primei-
ramente da Intersindical e de-
pois da CTB (Central dos Traba-
lhadores do Brasil) expressam 
apenas a cisão dentro da buro-
cracia pelega e governista, por 
interesses específicos dessas 
burocracias e dos partidos as 
q u a i s  r e p r e s e n t a m 
(respectivamente PSOL e 
PCdoB/PSB). 

Para lutar contra as refor-
mas neoliberais e a ofensiva 
patronal materializada na rees-
truturação produtiva, é neces-
sário não somente romper com 
a CUT, mas como com todas as 
centrais pelegas e o modelo de 
organização e estratégia política 
e sindical vigente, ajustando a 
organização às novas condições 
de funcionamento da economia 
e sociedade capitalista, bem co-
mo a experiência histórica da 
luta de classes no Brasil e o fato 
recente da degeneração das or-
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2. A luta contra a refor-
ma sindical deve ser a luta 
contra o sindicalismo de Es-
tado 

Nesse sentido, as posições 
do GT Nacional de Secretaria da 
CONLUTAS e da Direção da In-
tersindical são contraditórias. 
Elas buscam descolar a luta 
contra a reforma sindical da luta 
contra o seu conteúdo político: 
o fortalecimento do intervencio-
nismo estatal na organização 
dos trabalhadores. Aceitar que a 
C O N L U T A S  s e j a  u m a 
“intermediária” no repasse do 
imposto sindical dissimula a a-
ceitação legalista de enquadra-
mento na nova estrutura de 
“sindicalismo de Estado”.  E es-
sa vontade legalista de enqua-
dramento desarma qualquer 
possibilidade de luta contra a 
reforma sindical. 

É preciso então reconhe-
cer o seguinte: 

1) não há nenhuma neces-
sidade política “tática” de en-
quadramento da CONLUTAS nas 
normas da lei das centrais, não 
é “natural” aceitar a legalização, 
pois o significado da legalização 
é dado pela dinâmica da luta de 
classes, e expressa quase sem-
pre a subordinação dos sindica-
tos ao Estado e a hegemonia de 
um sindicalismo colaboracionis-
ta;  

2) a legalização, em termos 
práticos, apenas reforça o poder 
do Ministério do Trabalho, torna 
as centrais partícipes da divisão 
do imposto sindical e as coloca 
como representantes em fóruns 
de “dialogo social” (como o Fó-
rum da Previdência e o Conse-
lho Nacional das Relações de 
Trabalho), domesticando os sin-
dicatos e criando uma burocra-
cia que matará seu caráter de 
luta.  

A luta contra a reforma sin-
dical é a luta contra o sindicalis-

real significado teórico e históri-
co da legalização das centrais: o 
fortalecimento do sindicalismo 
de Estado e dos mecanismos 
estatais de controle sobre os 
trabalhadores. E esses mecanis-
mos estão presentes tanto na 
lei das centrais quanto no códi-
go civil, que não pode ser visto 
como um “porto seguro” para 
resolução das questões do mo-
vimento sindical. 

A proposta de legalização 
das centrais aponta no sentido 
do fortalecimento dos mecanis-
mos básicos do sindicalismo de 
Estado: 1) investidura estatal (a 
organização dos sindicatos deve 
ser autorizada e derivada da 
ação do Estado); 2) o imposto 
sindical (o financiamento dos 
sindicatos é organizado e deter-
minado pelo Estado). 

As posições do GT de Se-
cretaria da CONLUTAS e da di-
reção da Intersindical ao reco-
nhecerem a necessidade de 
“legalização das centrais” ex-
pressam a contradição da políti-
ca reformista: condenam aspec-
tos isolados da estrutura sindi-
cal, se abstêm da luta contra o 
sindicalismo de Estado em seu 
conjunto. O que dilui a luta con-
tra a reforma sindical e sua for-
ma parcial, a lei das centrais. E 
acaba por perder de vista o ele-
mento principal, que é o comba-
te a ideologia do “Estado Prote-
tor”, agente supostamente 
“neutro e árbitro imparcial” dos 
conflitos de classe. As forças 
políticas que se apegam ao 
“legalismo” acabam reforçando 
esse fetiche. Ao fazerem isso, 
colocam os trabalhadores na 
ilusão de que o Estado é que 
deve ser o principal sujeito pro-
motor das “melhorias” materiais 
para os trabalhadores. Elimina-
se assim a base do sindicalismo, 
que é a luta de classes, e seus 
mais legítimos princípios, que 
são a ação direta e a auto-
organização dos trabalhadores. 

dicais. O texto confunde a inter-
venção “estatal” com a necessi-
dade do “registro” dos sindica-
tos no Ministério do Trabalho, 
apontando que para eliminar a 
intervenção basta registrar os 
sindicatos no Cartório. Ao mes-
mo tempo ela se omite comple-
tamente de tomar uma posição 
relativa ao sindicalismo de Esta-
do em seu conjunto. 

Recentemente, represen-
tantes do campo majoritário na 
CONLUTAS impuseram a apro-
vação de uma resolução que 
resolve “legalizar” a CONLUTAS 
assim que a Lei das Centrais 
venha a ser aprovada no Con-
gresso. Tal decisão é estapafúr-
dia, já que visa submeter a 
Central a uma Lei que é fruto de 
um processo de luta dos traba-
lhadores, mas o oposto, trata-
se de uma submissão à tutela 
do Estado e das leis da burgue-
sia. Esta política significa, por-
tanto, a capitulação do projeto 
da CONLUTAS, seja em relação 
ao caráter definido em seu pri-
meiro congresso, seja em rela-
ção a uma necessária indepen-
dência e combate à tutela bur-
guesa nas organizações dos tra-
balhadores, como até mesmo 
estes setores reconhecem, o 
que evidencia o despropósito da 
sua política capitulacionista: 
“Consideramos esta lei como 
parte da política do governo de 
integrar as Centrais ao aparelho 
de Estado, seja pela participa-
ção nos Conselhos de Estado 
(CODEFAT, etc), seja pela desti-
nação de verbas do imposto 
Sindical e de convênios com Mi-
nistérios e Bancos. Por outro 
lado, o reconhecimento das 
Centrais Sindicais existente no 
projeto traz condicionantes que 
expressam ingerência do Estado 
na organização sindical”. 

Tanto a posição do GT de 
Secretaria da CONLUTAS quanto 
o texto da representante Inter-
sindical se abstém de abordar o 
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trabalho e de crise nas lutas dos 
trabalhadores, quando passou a 
mobilizar seus braços no movi-
mento sindical e popular para 
defendê-lo, enquanto dava as 
condições para o grande capital 
se restabelecer. Neste momento 
em que o governo deixa de a-
presentar as reformas neolibe-
rais em bloco (sindical, traba-
lhista, da previdência, universi-
tária) e as fomenta por uma sé-
rie de iniciativas dispersas, é 
preciso construir as bases para 
a unificação e reorganização das 
lutas dos trabalhadores. Assim, 
é preciso aliar a luta contra as 
Reformas Neoliberais do gover-
no Lula/PT, principal bandeira 
da CONLUTAS, às lutas por me-
lhores condições de trabalho e 
salário e a outras questões de 
interesse direto dos trabalhado-
res. 

As características em que 
se assiste a retomada do cresci-
mento econômico, tão propaga-
da pela burguesia, nos permi-
tem afirmar que se dá por meio 
da generalização da precariza-
ção do trabalho, do arrocho sa-
larial e desmonte dos serviços 
públicos (saúde, educação, etc), 
aliada ao aumento do crédito 
sob taxas altamente lucrativas 
pros bancos. Os últimos dados a 
respeito do aumento dos postos 
com carteira de trabalho assina-
da ainda nos poderia indicar que 
as reformas neoliberais do go-
verno Lula (como foi o caso da 
Lei do Super-simples) e as mi-
cro-transformações das relações 
de trabalho no Brasil já vêm as-
segurando a “formalização” ou 
“legalização” da precarização, 
após quase 15 anos de queda 
no rendimento do trabalho. 

Neste sentido, a CONLUTAS 
deve assumir como principal 
tarefa no próximo período a luta 
contra a superexploração do 
trabalho, através da organiza-
ção dos setores que hoje se en-
contram precarizados e desor-

presentantes devem ficar sob 
permanente controle e fiscaliza-
ção das suas bases, que podem 
retirá-los de suas funções a 
qualquer momento, através das 
devidas instâncias de delibera-
ção coletiva. 

As coordenações regionais, 
estaduais e nacional devem ser 
mantidas com seu caráter deli-
berativo, mas com maior espaço 
entre as reuniões. 

V. PLANO DE LUTAS 

Nestes últimos anos, a crise 
do movimento sindical e popu-
lar, nos principais instrumentos 
de organização de massas sur-
gidos nas décadas de 1970 e 
80, mascara o aprofundamento 
da deterioração das condições 
de vida do proletariado e uma 
relativa retomada das mobiliza-
ções de resistência, ainda que 
de maneira dispersa e descoor-
denada, porém crescente. Mas a 
crise destas lutas não é apenas 
uma “crise de direção”. Neste 
sentido, para se superar esta 
crise nas lutas não basta a luta 
contra as direções governistas. 
Assim como o aumento destas 
lutas isoladas de resistência não 
necessariamente garante uma 
crise ou instabilidade para o sis-
tema econômico e político, caso 
não progridam para formas uni-
ficadas de luta e bandeiras ge-
rais contra a burguesia e o go-
verno Lula/PT. 

Um balanço das décadas 
neoliberais, incluindo o primeiro 
governo Lula, nos permite afir-
mar que no Brasil se aprofun-
dou a atual tendência mundial 
de superexploração do trabalho, 
na medida em que podemos 
observar que houve um aumen-
to da desigualdade social, do 
desemprego e da precarização 
das relações e condições de tra-
balho. O governo Lula/PT, por 
sua vez, instaurou uma perver-
sa combinação de aprofunda-
mento da superexploração do 

mo de Estado. Aceitar a luta 
contra aspectos isolados (como 
o imposto sindical) e ao mesmo 
tempo aceitar a investidura es-
tatal e buscar seu reconheci-
mento é fortalecer a ideologia 
do Estado protetor e o modelo 
de sindicato como agente de 
colaboração de classes.  A CON-
LUTAS deve se constituir en-
quanto “central” à margem da 
regulação e do controle estatal 
e burguês. Somente assim po-
derá expressar o desenvolvi-
mento de um sindicalismo clas-
sista e combativo. 

 

IV. ORGANIZAÇÃO DA CON-
LUTAS 

Hoje a CONLUTAS funciona 
com GT’s abertos a todas as en-
tidades e movimentos filiados e 
com coordenações regionais, 
estaduais e nacional, os delega-
dos escolhidos pelas entidades e 
movimentos filiados deliberam 
sobre os rumos da política da 
CONLUTAS. 

Diante da possibilidade de 
alteração dessa estrutura de 
organização com a implantação, 
por exemplo, de uma executiva, 
a mesma deve se pautar na De-
mocracia Operária, que tem 
dois princípios centrais: 1) a 
organização “de baixo para ci-
ma” e da “periferia para o cen-
tro”, ou seja, as decisões e dire-
ção coletiva, participação cons-
tante base-direção; 2) o equilí-
brio de poder e coordenação da 
autonomia local com as funções 
diretivas das instâncias centrais. 
Portanto, Os dirigentes, delega-
dos e demais representantes 
dos trabalhadores devem ter: 1) 
mandatos imperativos, quer di-
zer, eleitos para cumprir as deli-
berações das assembléias e ins-
tâncias decisórias coletivas dos 
trabalhadores, e não para tomar 
decisões em seu nome; 2) revo-
gabilidade dos mandatos, ou 
seja, os dirigentes e demais re-
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assumindo as greves gerais dos 
ramos e a greve geral nacional 
como principal estratégia de lu-
ta, como forma de combater a 
fragmentação política e econô-
mica imposta pelo capital; 

5) utilizar as oposições sin-
dicais (e estudantis) como o 
principal instrumento de cons-
trução de um sindicalismo de 
massas, classista e combativo; 

6) promover a construção 
de uma Central de Classe, uma 
organização geral dos trabalha-
dores, composta por trabalha-
dores urbanos, rurais, estudan-
tes e movimentos sociais; 

7) não realizar a fusão com 
a Intersindical e a CTB, uma vez 
que tal processo descaracteriza 
a organização como classista e 
combativa. 

8) recusar o enquadramen-
to e não reconhecer as regras 
das leis das centrais, não ade-
quando a organização da CON-
LUTAS às exigências do Ministé-
rio do Trabalho, fazendo a de-
núncia da Lei das Centrais e seu 
significado; 

9) lutar pela extinção da 
estrutura do sindicalismo de Es-
tado: romper com a ideologia 
do Estado protetor e o 
“legalismo” (a vontade de se 
enquadrar na estrutura do sin-
dicalismo de Estado), reafir-
mando a ação direta de massas 
como forma legítima de luta dos 
trabalhadores. 

10) defender e promover a 
democracia operária, onde os 
dirigentes, delegados e demais 
representantes dos trabalhado-
res devem ter mandatos impe-
rativos e revogáveis. 

11) promover a construção 
de uma Associação Internacio-
nal de Trabalhadores, a fim de 
dar organização e solidariedade 
às lutas da Classe Trabalhadora 
em todo o mundo, dando, inclu-
sive o devido combate à forma 

unificada. 

PROPOSTA DE RESOLUÇÕES: 

Os trabalhadores reunidos 
no I Congresso da CONLUTAS 
resolvem: 

1) reconhecer e indicar que, 
na atual etapa de desenvolvi-
mento capitalista, a fração do 
proletariado marginalizada, 
composta por trabalhadores 
precarizados, é o principal sujei-
to da luta contra o capitalismo e 
o imperialismo, e que as organi-
zações sindicais e de classe de-
vem assumir as suas lutas e 
mobilizá-los, o que implica em 
montar um plano de sindicaliza-
ção, organização e mobilização 
dos trabalhadores precarizados 
e terceirizados. 

2) reafirmar a necessidade 
da aliança operário-camponesa, 
da aliança entre os trabalhado-
res do campo e da cidade, o 
que implica na criação de um 
plano de organização e sindicali-
zação de trabalhadores rurais, 
camponeses e assalariados; 

3) reconhecer e promover a 
integração dos sindicatos e mo-
vimentos sociais diversos (da 
juventude, dos negros, das mu-
lheres dentro da organização 
geral dos trabalhadores), já 
que, dada a fragmentação im-
posta pela reestruturação do 
capital e pelas próprias condi-
ções da economia capitalista, a 
luta de classes se expressa não 
somente através da luta dos 
sindicatos, mas de organizações 
de trabalhadores em movimen-
tos sociais, que devem ser inte-
grados na aliança operário-
camponesa, visando dar ao con-
junto das lutas um viés classis-
ta, sendo mais uma forma de 
dar um caráter de massa à luta 
sindical e também de mobilizar 
os trabalhadores precarizados; 

4) organizar os sindicatos e 
associações de classe a partir 
de ramos ou inter-categorias, 

ganizados no campo e na cidade 
através de bandeiras gerais de 
luta. A luta deve se dar baseada 
em comissões de base, por local 
de trabalho, unificando diferen-
tes setores por ramos de ativi-
dade e tendo como estratégia 
de médio prazo a deflagração 
de uma greve geral nacional de 
massas. Sendo assim, a supera-
ção da atual fragmentação das 
lutas deve se dar por meio da 
construção da fusão das reivin-
dicações específicas em torno 
de questões de interesse da 
Classe Trabalhadora, por rea-
justes e recomposições salariais 
gerais, contra as demissões e 
por redução da jornada de tra-
balho sem redução de salários. 

Para isso, é preciso priorizar 
a criação e o fortalecimento das 
Oposições Sindicais. Devemos 
entender que a Oposição Sindi-
cal deve ser necessariamente 
baseada numa concepção com-
bativa, e não confundida com 
“chapas de oposição” somente 
preocupadas em disputar os 
sindicatos sem mudar sua es-
trutura e concepção. A oposição 
sindical representa a oposição à 
estrutura sindical e à concepção 
sindical colaboracionista. As O-
posições Sindicais devem ser 
um embrião de uma nova estru-
tura e de uma nova estratégia 
de luta, combativa, classista e 
mais ampla, superando a crise 
colocada pelas décadas de he-
gemonia do peleguismo. 

Dadas as condições em que 
se desenvolve o capitalismo ho-
j e ,  n u m a  f a s e  u l t r a -
monopolista, também é preciso 
que a CONLUTAS promova e 
defenda a construção de uma 
organização internacional dos 
trabalhadores, de maneira que 
se estabeleçam as condições 
para que não só o ataque da 
burguesia seja internacional, 
mas que as lutas da classe tra-
balhadora se mundializem e dê-
em combate ao capital de forma 
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como se desenvolve o capitalis-
mo hoje, em sua fase ultra-
monopolista. 

ASSINA ESSA TESE: 
SINDSCOPE 


