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CÉLULA SINDICAL 

 

Assim como uma empresa é constituída por todas as suas unidades 

espalhadas pelo país; assim também o sindicato é constituído por todas as 

unidades da empresa espalhadas no estado ou país. 

 Não é errado considerar cada unidade de trabalho como uma célula do 

corpo da empresa, assim como também não é errado dizer que cada local de 

trabalho onde se concentram trabalhadores é uma célula do corpo do sindicato. 

Portanto pode-se concluir que toda unidade de trabalho é uma célula sindical. 

Sendo uma célula sindical é natural que tenhamos não só o direito como a 

obrigação de tomar parte nas ações do sindicato. 

 Uma parte do corpo que se mostra debilitada pela ausência de ação e 

conhecimento pode comprometer o funcionamento de todo o resto. O corpo, ou 

seja, o sindicato precisa de uma base criticamente sadia e ativa para ter saúde. 

Pelo menos caso se queira um sindicato funcionalmente fiel aos seus desígnios 

originais. 

 Portanto é fundamental que cada célula da empresa se reconheça como 

célula sindical, para assim dar o primeiro passo no intento de sair de uma 

posição de passividade para uma posição de atividade. 

 

CÉLULA SINDICAL PASSIVA 

 

Hoje toda unidade de trabalho é uma célula viva para a empresa. Está 

viva porque justifica a razão da sua existência através da jornada de trabalho. 

Mas no que se refere ao seu universo paralelo, o sindicato, a unidade de 

trabalho pode ser chamada, com algum exagero, de célula morta, porque não 

cumpre papel ativo algum nos procedimentos e ações da rotina de um 

sindicato. Visto que entendemos que todo sindicato deve ser necessariamente 

de base, a célula sindical não justifica a razão de sua existência. 

 Se há motivos para não propor o conceito de célula morta, um deles é o 

fato de que os homens e mulheres que compõem essa célula mantém o 

aparato burocrático do sindicato vivo através da contribuição sindical mensal; 

além também, é claro, destes mesmos homens e mulheres participarem de 

greves, votarem nas eleições sindicais, assinarem manifestos e abaixo-

assinados, etc. 
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 No entanto nós entendemos ser bastante seguro compreender as 

unidades de trabalho nos termos de uma célula sindical passiva porque, talvez, 

todas se caracterizem pelo excesso de desconhecimento e ausência de ação 

independente. 

 Numa previsão otimista diremos que não menos da metade do efetivo 

das unidades sabe dizer quase nada a respeito de termos primários como: 

central sindical e corrente sindical; ou CTB, CUT e CONLUTAS; ou ARTSIND e 

MRL; ou ainda (agora no âmbito da estrutura e organização) de termos como 

CONREP, por exemplo; ou ainda sobre a influência (quase sempre maligna) 

dos partidos políticos no sindicato. 

 Não é impossível que haja exceção, entretanto acreditamos que até 

agora toda célula sindical é uma célula sindical passiva. 

 

CÉLULA SINDICAL ATIVA 

As células sindicais, assim como os vegetais, estão vivas em suas 

funções semi-inanimadas, algo ruim. Porém parece normal para qualquer 

trabalhador comum pelo justo fato de que em nosso país não há experiência 

verdadeiramente democrática no âmbito da cotidianidade. A nossa cultura 

enraizada, do saber mandar e do saber obedecer, herdada das senzalas, não 

nos permite visualizar em termos práticos, um sindicato em que todo 

trabalhador é um sindicalista, preferimos ou somos induzidos a acreditar, que 

melhor é um sindicato composto por pessoas a nos representar, e que como 

um bom pai ou uma boa mãe correrá em nosso auxílio, nos protegerá e 

realizará nossos desejos de criança. 

 Quando somos menores, nossa vida e nosso lar são administrados por 

nossos pais. Somos dependentes deles. É o amor de nossos genitores que nos 

sustenta e nos prepara para a vida; quando crescemos e nos tornamos adultos, 

tomamos as rédeas de nossas vidas, constituímos a nossa família e passamos 

a administrar o nosso próprio lar. Temos inteligência, disposição e autonomia 

para isso. No entanto essas virtudes da maturidade se limitam à esfera privada. 

Não se reproduz na vida pública do cidadão comum. Essa situação toma 

contornos dramáticos, para nós trabalhadores, quando mesmo percebendo que 

nem a empresa nem o aparato burocrático do sindicato nos têm como filhos, 

continuamos a nos ausentar da vida pública e da política, andando pelas ruas a 

bater cabeça nos dissídios como menores abandonados. 

 O trabalhador precisa superar a atual fase de infantilidade política se 

realmente almeja mudança. Se realmente queremos, entre outras coisas, ser 

valorizados como funcionários de uma empresa. 
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 Essa é uma missão difícil, porém não impossível, é preciso paciência. A 

maturidade política de uma categoria não se constrói instantaneamente, no 

entanto, paciência não significa estagnação. Temos motivos para nos mover. 

Sobretudo porque os jovens trabalhadores que hoje passam pelo crivo cada 

vez mais estreito da peneira do concurso público, estão mais capacitados do 

que nunca, não só funcionalmente, mas em todos os sentidos, inclusive 

filosófico e intelectual. 

 O funcionário melhor preparado para exercer seu papel na empresa, 

como parte de uma célula viva (versatilidade e prontidão para aprendizagem de 

novas técnicas operacionais e administrativas), também está mais bem 

preparado, desde que haja disposição para a luta, para exercer seu papel 

como parte de uma célula viva e ativa de um sindicato. 

 Parece irônico que justamente de dentro de uma juventude fruto de mais 

de 30 anos de neoliberalismo, nós retiraremos elementos tão importantes para 

o processo de mudança 1 (quem duvida é só parar e conversar com um desses 

jovens). 

 Uma sociedade de consumo e cheia de futilidades, mesmo que os donos 

da mídia queiram, não está isenta de produzir gente que pensa. Os capitalistas 

não são capazes de assassinar a alma humana. 

 A fase adulta de um homem corresponde sindicalmente à célula ativa, 

pois ambas se caracterizam pela disposição de fazer escolhas e assumir 

responsabilidades de acordo com sua consciência. A célula sindical ativa e 

responsável por tomada de decisão, por todo tipo de encaminhamento. No 

futuro, o seu conjunto como um todo e sem qualquer tipo de hierarquia entre as 

células, será responsável pela direção do sindicato, estando os funcionários 

eleitos pela categoria no aparato da máquina sindical, apenas para fazer 

cumprir as determinações da classe e manter a organização e 

operacionalização necessária à existência do sindicato. 

 Contudo, é importante entender que entre uma célula passiva e uma 

ativa, existe um longo caminho a ser percorrido. Ao decidir deixar de ser uma 

célula passiva, a unidade de trabalho em questão ainda está muito distante de 

se tornar uma célula ativa no sentido de tomar a direção do sindicato. Antes é 

preciso passar por um período estagiário de tempo ainda indeterminado e 

provavelmente longo que chamamos de célula de consciência. 

 Uma célula de consciência, apesar de não dirigir as ações executivas de 

um sindicato, é caracterizada pela ação (além da busca de conhecimento sem 

o qual a ação é alienada). Sua atividade está no campo da pressão, influência, 

propostas e etc, dentro e fora da unidade de trabalho em que está inserida. 

                                                           
1
 Favor não supor que desprezamos o funcionário mais antigo. 
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Isso se dá, por exemplo, através das reuniões periódicas de um grupo de 

estudo; de uma publicação interna e externa de material impresso e/ou virtual; 

do hábito da decisão coletiva; da busca de apoio mútuo entre as diversas 

células; do manifesto permanente ao sindicato; do costume de ter sempre um 

membro a falar nas assembleias do sindicato sem que para isso tenha que ter 

o acesso facilitado por qualquer corrente política; etc. 

 O conceito de célula de consciência ainda será desenvolvido com maior 

cuidado. Antes ainda publicaremos os conceitos de micro vanguarda ou micro 

liderança natural e o conceito de grupo de estudos, que são fundamentais para 

a compreensão do que é e como funciona uma célula de consciência. 

 

GRUPO DE ESTUDOS 

 

 Antes de qualquer coisa, companheiro, é fundamental não confundir 

unidade de trabalho com grupo de estudo. A unidade de trabalho é o conjunto 

de trabalhadores reunidos a serviço num determinado local. Trata-se do 

mesmo grupo que forma uma célula sindical; Já o grupo de estudo é a reunião 

periódica de alguns trabalhadores da unidade de trabalho com o intuito de 

discussão e debate, de busca de reflexão e ação sobre os assuntos que 

envolvem direta ou indiretamente as questões sindicais. 

 O companheiro que se propuser a formar um grupo de estudo de 

assuntos sindicais (GEAS) em seu local de trabalho não deve desanimar ao 

perceber que a maioria dos trabalhadores da unidade não estão dispostos a 

participar. Isso, infelizmente é normal. Até segunda ordem, são poucos os 

funcionários que se interessam ou querem assumir esse compromisso. Por 

isso é natural que um GEAS, a princípio, seja composto apenas por 4 ou 5 

membros. 

 O segredo do sucesso desse tipo de ação está, entre outras coisas, na 

persistência, disciplina e riqueza intelectual produzida2. É a ação criativa e 

autônoma desses intelectuais orgânicos de cada GEAS que proporcionará a 

existência da célula de consciência. O grupo de estudo irradia consciência ao 

restante da unidade de trabalho, e esta além de fornecer material humano para 

o GEAS crescer, ainda se transformará em célula de consciência mesmo que 

não haja interesse da maior parte dos funcionários em obter cadeira cativa no 

grupo de estudo (até o apolítico se alimentará no GEAS). 

 

                                                           
2
 Não nos referimos a mero conhecimento livresco. 
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 No entanto, é importante saber que para haver essa irradiação de 

consciência e atitude (célula de atitude também seria um bom nome), é preciso 

que tudo que for estudado nas reuniões do grupo seja, de forma resumida, 

exposto para a unidade: em forma de reunião depois do trabalho, por exemplo; 

ou em forma de papel digitado a passar de mão em mão (ou distribuído a 

todos). Também deve haver uma prática diária de criticidade. Por exemplo: O 

boletim interno da empresa deve ser comentado e avaliado criticamente; o 

mesmo deve acontecer com os informes do sindicato ou da oposição. Outra 

coisa que também deve ser feita pelo GEAS é colocar os problemas da 

unidade de trabalho em pauta e pedir providência aos gestores e ao sindicato, 

não deixando essa tarefa a cargo exclusivo de delegados e cipeiros. Ainda, 

sem querer ser cansativo, o GEAS deve propor ideias ao sindicato. 

 Se um GEAS, por menor que seja, se propuser a seguir, com algumas 

variáveis, estes parâmetros e procurar se colocar antes de tudo como base e 

nunca como partidário, cumprirá a missão de transformar a célula sindical 

morta ou passiva em que está inserido em célula de consciência, quiçá um dia 

em célula sindical ativa no sentido anteriormente mencionado. 

 Segue agora um modelo que pode servir de norte aos companheiros que 

pretendam montar um grupo de estudo (GEAS) em sua unidade de trabalho: 

 

  Primeiro, procure conversar com seus companheiros a respeito 

das células sindicais e como elas podem mudar o nosso 

sindicato. Tendo conhecimento dos companheiros que se 

interessaram pela ideia, marque uma reunião onde essa ideia 

poderá ser discutida mais profundamente e busque criar um 

cronograma de implementação, avaliando qual seria o melhor dia 

para as reuniões, possíveis temas a serem discutidos, etc. 

 

 Sempre que juntamos um grupo de pessoas em uma reunião, 

lideranças logo se destacam, use isso a seu favor anotando quem 

tem condições de elaborar um estudo a respeito de algum tema 

(essa pessoa não precisa necessariamente aplicar o estudo em 

grupo, pode somente elaborar para que outro companheiro possa 

fazê-lo) e converse sobre isso com a(as) pessoa(as), opiniões 

diferentes sempre são bem vindas, pois isso leva o grupo a refletir 

sobre o que está sendo dito (tome cuidado para que não se 

transforme uma discussão generalizada, estabeleça um período 

de tempo para que cada um possa falar sem ser interrompido). 
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 Ao elaborar pequenos textos e panfletos para serem distribuídos 

na unidade, fazemos com que aqueles companheiros que não 

estão participando ativamente dos grupos também recebam a 

informação, isso é muito importante, pois levaremos a informação 

a toda unidade. 

 

 Se houver oportunidade, faça dissertações para todo o grupo, leia 

um texto ou fale sobre algum assunto que esteja mais visado no 

momento. Sempre teremos companheiros que por algum motivo 

não poderão participar das reuniões, esse será o momento que a 

informação chegará até ele, faça bom uso desse artifício. 

 

 Uma célula também pode ser usada para tentar resolver 

problemas internos da unidade. Sempre há aquele tema mais 

polêmico em nossas unidades de trabalho, pode-se colocar esse 

tema em pauta e abrir espaço para que os companheiros 

exponham suas opiniões ou apresentem sugestões. Sindicalistas 

não são inimigos da empresa, afinal ela paga nossos salários, 

apenas buscamos melhores condições de trabalho. 

 

 

 Sempre ouça seus companheiros, procure saber quais os temas 

que eles se interessam, pesquise e mantenha-se informado, isso 

fará toda diferença! 

 

 

MICRO VANGUARDA OU MICROLIDERANÇA NATURAL 

 

 Não é preciso um exercício mental apurado para entender que nenhuma 

central ou corrente sindical é capaz, sozinha (não me refiro à colaboração entre 

centrais e correntes), através de seus vários sindicatos, de cumprir a missão de 

tornar suas respectivas categorias mais participativas e conscientes. Há gente 

que diz (e acreditamos) que o sindicato é a melhor ferramenta para se conter o 

avanço do neoliberalismo e seus desdobramentos mentais. No entanto, nossos 

sindicalistas se mostram incapazes de reverter o quadro de apatia política e 

excessiva propensão ao consumo do nosso povo. 
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 Levando em conta essa problemática, nós acreditamos que nenhuma 

mudança nesse tenebroso panorama se fará por meio de centrais sindicais, 

mas somente de ação vinda “de baixo”. O máximo que um grupo político, se 

verdadeiramente de esquerda, pode fazer, é atuar retirando os grilhões 

ideológicos que acorrentam nossas massas, para que a partir daí criem suas 

próprias concepções de mundo, caminhando de forma independente do 

pensamento predominantemente burguês. 

 Por conta disso, nós entendemos (não sem risco de erro) que assim 

como uma célula de consciência precisa de um grupo de estudo para existir, 

um grupo de estudo precisa de algumas pessoas de opinião, de personalidade, 

com espírito de liderança para dar início a sua existência. A essas pessoas 

chamamos de micro vanguarda. E é a esta micro vanguarda composta por 

centenas e centenas destas pessoas nos locais de trabalho, que cabe o papel 

de intelectuais orgânicos e a reversão do panorama tenebroso supracitado. 

  A micro vanguarda é micro porque sua capacidade de liderar e formar 

opinião deve ser compartilhado com os potenciais líderes do grupo, mas 

principalmente porque sua liderança não pode extravasar os limites de sua 

célula sindical. Pensamos assim porque não alimentamos ilusão sobre a 

natureza humana. O poder corrompe o homem. 

 E também vanguarda porque, por mais que possamos rejeitar essa 

ideia, temos que admitir que os companheiros que se propuserem a dar início a 

um GEAS tomarão a posição de vanguarda no processo histórico de revolução 

sindical da unidade de trabalho a que pertencem, ou seja, são de fato uma 

vanguarda mesmo que num universo micro. 

 Em termos práticos, o companheiro que assume o status de micro 

vanguarda não terá que sacrificar sua vida pessoal porque apesar da 

importância de seu papel, ele nunca deve perder a consciência de que é 

apenas um grão de areia. Sua prática não requer grandes sacrifícios, às vezes, 

muito pelo contrário, proporciona prazer: procurar ler e estudar mais só faz 

bem; acordar a cada semana, quinzena ou mês um dia mais cedo para a 

reunião do GEAS, não mata ninguém; redigir 3 ou 4 parágrafos e digitá-los 

para a unidade de trabalho só enriquece a capacidade individual de escrever; 

propor ideias à unidade e ao sindicato mostra que você está vivo; defender um 

argumento ou falar em público é ótimo para vencer a timidez. 

 Portanto, a micro liderança natural não é nada de excepcional, é algo 

extremamente fácil para aqueles homens e mulheres com vocação pedagógica 

e de liderança, é bem possível para aqueles em que estas virtudes não estão 

aparentemente manifestas. 

 Definido o que é uma micro vanguarda e o seu papel fundamental no 

GEAS e no longo período estagiário entre célula sindical passiva e ativa(que 
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denominamos célula de consciência), cabe agora duas considerações 

importantes que servem de alerta: uma sobre a natureza das fontes em que 

essas micro vanguardas tendem a beber; e a outra, mais perigosa, sobre as 

ideias pré-concebidas herdadas da militância. 

 

A BUROCRACIA SINDICAL E SEU PAPEL NA ACUMULAÇÃO 

CAPITALISTA: A UNIDADE NA AÇÃO DIRETA CONTRA A POLÍTICA DE 

AUSTERIDADE 

(Texto extraído do Comunicado nº 43 da União Popular Anarquista - UNIPA. Brasil, março de 2015.) 

 

Podemos dizer que um aspecto central desse processo de crise é o 

papel jogado pela burocracia sindical e pelo sindicalismo de Estado e 

movimentos sociais cooptados. As Centrais sindicais e a grande maioria dos 

sindicatos funcionam como parte do Ministério do Trabalho e do Governo, são 

sua primeira instância. A burocracia pode ser considerada como o conjunto de 

sindicatos, dirigentes e correntes sindicais que vivem do sindicalismo de 

Estado e são parte do sistema de exploração. Eles não são apenas um grupo 

moralmente corrompido (apesar de serem também); eles são uma categoria 

econômica que cumpre um papel econômico-político: ajudar a reduzir a massa 

salarial do conjunto da classe trabalhadora e controlar a luta de classes. Esse 

foi o seu papel historicamente, esse foi seu papel em 2013 e esse será seu 

papel na atual crise. O fato das centrais terem antecipado seu aceite da 

redução de salários mostra claramente sua função. 

Por isso devemos fazer uma clara distinção entre a burocracia dos 

sindicatos e movimentos sociais das bases que elas pretensamente 

representam. Hoje existe uma crise e luta direção versus base que apareceu 

na greve dos operários da construção civil entre 2011 e 2012; na greve dos 

professores do Rio de Janeiro e São Paulo, na greve dos garis do Rio de 

Janeiro e dos Rodoviários do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, dos 

metroviários de São Paulo e dos protestos de 2013-2014. Todas as direções 

das centrais sindicais se mostraram alinhadas e integradas na burocracia do 

sindicalismo de Estado e cumprindo o papel de auxiliar das políticas de 

exploração. Mas a luta aparente entre direção e base é apenas a camada 

superficial que encobre a essência da luta entre sindicalismo de Estado e 

corporativo X sindicalismo revolucionário de massas. Devemos não 

apenas atuar sobre a aparência, mas sobre a essência dessa contradição. 

Essa luta entre direção versus bases, entre trabalhadores e lutadores 

versus burocracia sindical, tende a se reproduzir em todas as lutas do próximo 

período. Por isso é fundamental ter uma clara caracterização de todas as 

forças políticas e saber como atuar frente as mesmas, pois elas se 
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apresentarão em cada reunião, em cada ato, em cada assembleia, em cada 

movimento de luta. Cada ativista e membro de categoria irá se defrontar com 

elas concretamente e é importante saber identificar o seu padrão de atuação: 

1) Centrais e Confederações Governistas e de direita: estão nesse 

campo hoje CUT, CTB, Força Sindical, Confederações (como a Contag), 

UGT, NCST e todas as demais confederações e centrais sindicais, além 

de movimentos sociais importantes como MST. Essas centrais sindicais 

se dividem em dois campos: o da burocracia varguista ou neoliberal, 

historicamente corrupta e mafiosa, das confederações que são 

nacionalistas e de direita; o setor da CUT e CTB que, tendo práticas 

idênticas às demais, se diferenciam por estarem organicamente ligados 

a partidos de esquerda e à memória de lutas anteriores (historicamente, 

a CUT nos anos 1980 produziu uma oposição aos antigos pelegos e a 

ditadura, mas foi progressivamente sendo integrada no sindicalismo de 

Estado e corporativista), bem como por defenderem ações de regulação 

estatal da economia. As rivalidades entre essas centrais e correntes não 

devem ser subestimadas, mas são uma competição de tipo burguesa 

pelo poder. Todas essas organizações se unificam: 1) na defesa da 

centralização do poder e do legalismo, ou seja, desorganizam as formas 

de ação e participação das bases e as formas de luta anticapitalista que 

rompam com a legalidade burguesa; 2) na defesa da ordem burguesa, 

especialmente do atrelamento dos sindicatos ao Estado, fazendo dos 

sindicatos e organizações populares instâncias inferiores do próprio 

Estado (por isso são odiadas pelas massas). Do ponto de vista prático 

estas organizações irão ter alguns pontos em comum. Os sindicatos 

varguistas e neoliberais irão defender junto com os empresários a 

reformas capitalistas. A principal bandeira dos governistas 

(PT/PCdoB) é a reforma política, entendida como uma 

reestruturação moralizante do Estado. Do ponto de vista das 

reivindicações, estes setores sempre defendem a política do mal 

menor (por exemplo, que ao invés de demissões tenhamos redução 

de salários) e os ganhos corporativos em detrimento dos direitos 

coletivos gerais (por exemplo, reajuste salarial para uma categoria, 

enquanto outras tem seus direitos sacrificados). Essas práticas 

corporativas servem para dividir as lutas, enfraquecer os movimentos, 

fazendo com que as categorias aceitem perdas como se fossem 

inevitáveis. No próximo período veremos a CUT e a CTB defendendo 

um Projeto de Lei(PL) que regulamenta a terceirização como mal menor 

em face de um PL que amplia a terceirização e assim sucessivamente. 

 

2) Centrais e Movimentos de oposição “paragovernistas”: Neste campo 

basicamente está a CONLUTAS e algumas correntes e sindicatos 
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nacionais ligados ao PSOL e PCB, que não são centrais sindicais, mas 

que tentam ser uma referência na “oposição ao governo” (como a 

Intersindical). A CONLUTAS teve duas fases na sua curta história: o 

período de formação entre 2004-2006, em que aglutinou os setores de 

oposição que surgiram na luta contra as reformas da previdência de 

2003. Várias correntes independentes se aglutinaram em torno da 

proposta de construção e dentro da Conlutas ocorreu uma luta entre 

esses coletivos independentes e a direção do PSOL e PSTU. No 

período 2007-2010 a Conlutas sofreu duas pressões, uma objetiva e 

outra subjetiva, que resolveu a disputa interna em favor da política 

reformista do PSOL e PSTU. Objetivamente, os servidores públicos que 

tinham sido o principal foco da resistência de 2003 foram domesticados 

na sua crítica e aderiram a diferentes pactos corporativos que garantiam 

ganhos salariais pequenos, mas que minimizavam os anos de arrocho; 

subjetivamente, a direção do PSTU e PSOL conduziu uma política 

oportunista e capituladora, de forma que abdicaram da ação direta de 

massas para disputar a direção da CUT, no eterno método de 

“exigência-denúncia” (exigia da CUT que fizesse a luta, e dizia denunciar 

sua traição). Na prática isso levou ao esfacelamento da CONLUTAS, 

que perdeu vários sindicatos e que hoje é uma organização que 

denuncia as centrais, mas que aplica a política pelega definida pelos 

fóruns da aliança CUT-CTB-Confederações. Esse campo tenderá a 

cumprir um papel cada vez mais desorganizador, já que sua política será 

de promover as práticas da burocratização (centralização, recusa da 

ação direta de massas em favor de políticas negociadoras e propostas 

corporativistas para as greves), mas dizendo ser de oposição ao 

governo. Aqui está o ponto fundamental. O setor paragovernista se 

propõe a fazer oposição ao governo, mas na prática defende a 

política do mal menor e do corporativismo, além da centralização 

do poder. 

3) Sindicatos e Organizações de Base e movimentos/coletivos 

Independentes: por fim, existem muitos dirigentes e militantes de base, 

de organizações de todos esses movimentos e centrais, que muitas 

vezes ficam perdidos, pressionados entre a demanda da base e a 

política desorganizadora de suas direções; ou simplesmente capitulam 

no oportunismo e na burocracia. Essas organizações, além das próprias 

bases, muitas vezes tem uma ação combativa, ou então defendem o 

poder das bases, mas não conseguem derrubar a burocracia com uma 

organização mais duradoura. Certamente existem lutadores que 

procuram alternativas, mas hoje qualquer alternativa exige uma ruptura 

incondicional com as ilusões governistas e para-governistas. A ação 

direta de massas será o divisor de águas: é preciso organizar a luta e 

não a disputa de hegemonia dentro do Governo e das Organizações 
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governistas do movimento social. Esse campo independente tende a 

cumprir um papel fundamental: se ele romper com o imediatismo e 

pragmatismo, e começar a elaborar uma política consequente, ele pode 

cumprir um papel histórico central. 

Essas organizações sindicais e suas respectivas propostas políticas estão 

ligadas, pelo menos nas organizações governistas, de direita e paragovernista, 

a projetos político-partidários claramente definidos. Por isso precisamos 

compreendê-los. 

1) PSDB, DEM, PMDB, PDT e etc. Todos esses partidos são 

essencialmente burgueses, ou seja, compostos por empresários, 

latifundiários, banqueiros, e industriais e para seus interesses. Seus 

objetivos são manter o poder das famílias e grupos que representam e 

aumentar sua riqueza. A sua “guerra verbal” contra o PT deriva do fato 

que o PT retirou muitos dos cargos de Estado e dos esquemas de 

corrupção. Eles não atacam a corrupção em si, mas a “corrupção do PT”. 

Por isso nada deve se esperar da oposição burguesa, nem de nenhuma 

liderança desses partidos, nada além de ataques contra o povo. Eles são 

os maiores interessados nos ataques que o PT deverá realizar. 

2) O PT e o PCdoB representam os dois alguns tipos de política, o que 

podemos chamar de “republicanismo”, de socialdemocracia e stalinismo. 

O republicanismo é um projeto político heterogêneo, mas no caso do PT, 

ele é produto das lutas democráticas contra a ditadura. A defesa de uma 

“república democrática” na época da ditadura era uma proposta 

considerada como progressista. Hoje os petistas tomam esta república 

como valor absoluto, e defendem a república burguesa como única e 

melhor forma de governo. Esse republicanismo tem base “católica” e 

liberal. Mas dentro do PT e do PCdoB existem marxistas, e no geral, eles 

são socialdemocratas ou stalinistas. Na realidade, o stalinismo é um 

produto da socialdemocracia, e podemos dizer que sua principal 

característica é querer transformar o capitalismo ao promover o 

desenvolvimento capitalista. Dessa forma, os republicanos, 

socialdemocratas e stalinistas tem em comum a defesa da república 

burguesa e a defesa do desenvolvimento capitalista. O principal 

instrumento é o Estado forte, e por isso republicanos, socialdemocratas e 

stalinistas, apesar de suas diferenças, estão unidos em torno do pacto 

neodesenvolvimentista. Por isso eles fazem de tudo para se manter dentro 

do Estado, e daí a centralidade da luta parlamentar, eleitoral e a 

necessidade da burocracia sindical. 

3) O PSTU/PSOL/PCB e as organizações para-governistas tem uma 

situação relativamente similar. Estas organizações ficam presas entre a 

contradição de seu projeto político estratégico, sua prática adaptada a 
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normalidade capitalista no Brasil e o impulso de luta e antagonismo que 

algumas vezes seus militantes e bases carregam. O PSTU é um partido 

trotskista, cisão do PT em 1994, basicamente de caráter sindical, sempre 

se caracterizou por não ter uma política diferente a nível de massas. Não 

tem nenhuma crítica do caráter caduco das formas organizativas e faz 

uma política para a aristocracia operária. O PSTU se opõe no genérico ao 

governo, mas sua burocracia partidária e sindical depende do sindicalismo 

de Estado. O PSOL é um racha parlamentar do PT formado em 2003, tem 

muito do republicanismo petista e algumas correntes marxistas são 

petistas daí o apoio de diversos de seus parlamentares e dirigentes à 

Dilma em 2014 nas eleições. O atual PCB foi criado entre 1991 e 1994, 

pelo movimento de defesa do PCB liderado por alguns descontentes com 

a liquidação do partido comunista, conduzida por seus dirigentes maiores, 

como Roberto Freire, que criou o Partido Popular Socialista (PPS), hoje de 

direita. O PCB é um partido marxista ortodoxo, e tem muitas das 

características do antigo PCB (como as alianças com setores do PMDB). 

Todos esses partidos tem como projeto uma assembleia constituinte, 

convocada por um movimento de oposição de massas e pacífico, 

para reorganizar o poder e a representação, é um tipo de conquista 

pacífica do Estado, assim como o PT preconizou, mas com maior 

ênfase sobre a construção de uma maioria legislativa do que pela 

conquista da presidência da república. Na prática das organizações 

populares aplicam a política do mal menor, o corporativismo e o 

método de cima para baixo de ação e organização. Dessa forma, eles 

pretendem ser oposição, mas não criam as condições práticas para 

tal ao ficarem presos ao método do PT. Assim, dentro do movimento 

eles tentam controlar as lutas, fazendo a denúncia do governo, mas 

sem ter práticas políticas que efetivamente ataquem os fundamentos 

do poder e da burocracia. 

4) Por fim, existem os coletivos Independentes, os coletivos 

anarquistas revisionistas, marxistas revolucionários e bases 

rebeladas: No geral, com raras exceções, esses coletivos tem projetos 

contraditórios ou mesmo não tem projetos políticos globais, se opondo a 

determinadas práticas da burocracia governista e paragovernista, mas 

concordando com outras. Todos esses coletivos, ao desenvolverem 

práticas de luta e resistência contribuem para desestabilizar a burocracia. 

Mas ao não terem um projeto político, nem uma crítica clara dos outros 

projetos e setores, podem ser facilmente absorvidos pelo projeto 

republicano/socialdemocrata e stalinista ou mesmo por projetos 

burgueses. Esses coletivos e bases precisam avançar e construir um 

projeto organizativo e estratégico unificador, ou irão se diluir e 

possivelmente ser cooptados pelos projetos acima descritos.  
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Apresentado esse quadro podemos dizer o seguinte: a burocracia 

governista, de direita e paragovernista irá cumprir politicamente o mesmo papel 

que cumpriu em 2013 e 2014. Seu papel político é desorganizar as lutas de 

resistência e ser a primeira linha de defesa da ordem capitalista, 

deslegitimando as lutas que não sejam autorizadas por esta burocracia. Mas 

essa função política da burocracia se liga a duas funções econômicas: o 

sindicalismo de Estado e o capitalismo sindical são parte da estrutura de 

exploração capitalista. Ao ajudar a reduzir salários, direitos e etc., as 

burocracias ajudam o capital a manter sua acumulação; além disso, ao 

concentrar o dinheiro do imposto sindical, essa burocracia cria fundos de 

investimento que são apropriados pelas empresas, pelo Estado e pela própria 

burocracia, de forma que a autopreservação da burocracia possibilitada pela 

atual estrutura das organizações sindicais e populares é parte da engrenagem 

de exploração. Assim, as decisões de direções que não consultam bases, que 

desarticulam as comissões de fábrica e organização por local de trabalho, 

estudo e moradia; as decisões de cima para baixo em assembleias 

manipuladas ou mesmo pelos golpes contra as assembleias de base; a 

existência do imposto sindical, da estrutura assistencialista, da subordinação à 

legalidade, todos esses fatores ajudam a desmobilizar as lutas e facilitar a 

acumulação de capital. A burocracia se alimenta das derrotas do conjunto da 

classe, pois ela ganha migalhas, mas migalhas importantes para uma casta 

corrompida e minoritária, que defende as organizações burocratizadas como 

“fins em si”, e acusam todos que querem romper com essas organizações e 

suas decisões, de cima para baixo, de querer “destruir as entidades”. Isso 

porque essas entidades estão organizadas para dar o poder à burocracia. 

Reorganizar as organizações dando todo o poder as bases é, do ponto de vista 

da burocracia, destruí-las. 

Por isso, no atual momento histórico, devemos combater a burocracia. 

Aquelas forças políticas que defenderem a unidade, entendendo por isso, a 

unidade das direções das entidades e das forças políticas acima, são 

defensores da burocracia pró-capitalista. Por isso todos os combatentes 

sinceros devem assumir definitivamente que a verdadeira unidade na luta 

anticapitalista só é possível na luta das bases contra a burocracia, dando todo 

o poder às bases em luta. Essa é a principal palavra de ordem e de luta dentro 

do contexto da crise e ameaça que se avizinha. E para combater a burocracia é 

preciso entender as condições práticas necessárias para a sua derrota. As 

condições objetivas são dadas pelas relações sociais, pelo papel da burocracia 

na gestão da produção e da sua função política; as condições subjetivas pelo 

surgimento de novas forças sociais internas às categorias de explorados e 

oprimidos. 
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CÉLULA DE CONSCIÊNCIA 

 

O leitor já compreendeu o que é uma célula de consciência pela simples 

observação de todos os conceitos até aqui apresentados. Portanto para 

concluir esse trabalho, basta assinalar algumas premissas da célula de 

consciência que já foram abordadas de forma mais ou menos diretas, mas que 

vale a pena deixar em evidência. 

A célula de consciência é formada pela unidade de trabalho que passa a 

adotar um Grupo de Estudo de Assuntos Sindicais (GEAS). Ela tem caráter 

auto gestionário e em última análise espera a formação de um sindicato 

também auto gestionário. Este é o princípio que esperamos que as outras 

unidades de trabalho adotem. Mas é importante que cada uma entenda que 

tem o direito de usar da consciência celular como quiser, inclusive como 

simples mobilização da classe aos chamados do sindicato. Isso é de cada um. 

Agora seguem algumas premissas restritas aos idealizadores do GEAS e que 

todos tem o direito de discordar: 

 Não negamos o caráter original do sindicalismo egoísta como uma 

criação da sociedade burguesa e que o sindicato tanto está a serviço da 

revolução proletária como está para a manutenção do sistema devendo sim ser 

usado como instrumento de profissionais de base em busca de valorização 

econômica e social de suas tarefas e consequentemente de ocupar melhor 

posição na sociedade de consumo, participando do jogo e fomentando a 

coesão de toda a categoria para arrancar privilégios típicos capitalistas nos 

termos do próprio sistema. No entanto, esperamos que cada célula procure 

entender a realidade que a cerca e busque pela autoeducação a superação do 

atual estado de sociedade fútil quebrando a hegemonia cultural burguesa. 

 Temos a esperança de fazer do sindicato uma escola para a vida, 

sobretudo uma escola que dê as condições de exercício diário da verdadeira 

democracia. Não acreditamos em hierarquia, não aceitamos uma vanguarda 

que represente o nosso movimento sindical como um todo. Qualquer 

personalidade que se destaque e comande o nosso sindicato é digna de 

desconfiança. Não pretendemos o culto da personalidade. Não nutrimos 

esperança sobre o caráter corruptível do homem. Cada célula é seu guia e 

todas juntas devem chegar a acordos democraticamente. Adotamos o princípio 

de que todo trabalhador é sindicalista, e por mais que seja inteligente e 

dinâmico é só um grão de areia e nada mais, porque acreditamos que qualquer 

revolução futura que venha trazer felicidade coletiva será imposta por gente 

comum; revolução de pessoas simples e quase anônimas do grande público. 
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AÇÃO DIRETA 

 

 Atualmente, vemos, dia após dia, os direitos do trabalhador sendo 

podados e até retirados. Com a classe trabalhadora sendo cada vez mais 

subjugada, torna-se necessário lutar para mantê-los. 

 A ação resultante da luta por direitos visando a melhoria imediata das 

condições de trabalho dá-se o nome de ação direta. 

 Vejamos um exemplo prático de ação direta: 

 Suponhamos que um fiscal de uma empresa de ônibus diga a um 

motorista que ele terá que dobrar sem avisá-lo previamente. 

 O motorista, por sua vez, indignado pelo fato de se ver obrigado a abrir 

mão de seu tempo de descanso e lazer, simplesmente não acata a ordem. 

 O fiscal, muito exaltado, diz ao motorista que ele será suspenso por três 

dias. O corajoso motorista, sentindo-se injustiçado, comenta com seus colegas, 

que, indignados com a situação do companheiro de profissão, resolvem fazer 

uma paralização. 

 O fiscal, sentindo que a situação está saindo do controle, retira a 

punição do motorista trazendo de volta a harmonia ao local. 

 Nesse exemplo, podemos ver os benefícios que a ação direta nos traz. 

Em uma situação de injustiça, a união dos trabalhadores trouxe de volta a 

harmonia; juntos eles viram que são fortes e que tem condições de mudar os 

acontecimentos ao seu redor. 

 Em certas situações, nos vemos obrigados a agir para que possamos 

avançar e conquistar melhorias imediatas. Da união do trabalhador vem a 

sua força, por isso a organização é tão importante e necessária. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Por fim, o projeto célula de consciência é a tentativa esperançosa de 

causar ruptura nesta infeliz e aparentemente indestrutível ideia de que a 

política foi feita para pessoas desonestas e que o homem justo não deve 

participar dela. Não importa o motivo, pode ser por honestidade, por preguiça, 

ceticismo ou falta de tempo, se o leitor não quer se fazer ativo na política, ele 

se condena e condena os outros em sua volta que precisam de sua 

solidariedade, sem a qual é impossível avançar. Toda mulher e homem que 
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tem sua vida e não admite que ninguém delibere sobre ela. A vida é sua e só a 

si lhe diz respeito. Você é o senhor de seu corpo. Estas são verdades 

limitadas, porque toda ação política dentro do sindicato e no mundo acontece 

sem que você tome parte. E ninguém pode negar que essas ações, de gente 

que não sabe nem o seu nome, serão de importância direta para o seu bem-

estar. Tem gente deliberando sobre a sua vida o tempo todo. Tome as rédeas 

de sua vida! Vamos construir nós mesmos a nossa história! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ideia de células de consciência foi elaborada por trabalhadores 

de base, que após várias reuniões, julgaram que essa é uma ideia 

plausível e que tem potencial para transformar os sindicatos em uma 

máquina que trabalhe a nosso favor. Junte-se a nós, venha fazer a 

história acontecer! 


