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GREVE POR LOCAL DE TRABALHO / GREVE POR CATEGORIA 

Camarada Basílio 

 

 

 O reformismo nos movimentos sociais (incluindo estudantil e sindical) lida com a noção e a 

prática da greve dentro dos limites da legislação burguesa e de cima para baixo. Embora a decisão 

de entrar e sair de greve seja votada em assembleia, a burocracia dos movimentos populares tem 

alto grau de ingerência em tal decisão, através de alguns instrumentos: 1) poder de convocar as 

assembleias; 2) constitui a mesa (controla pauta, inscrições, tempo de fala, início e fim das falas, 

convida pessoas externas, p. ex. parlamentares para falar, etc); 3) no caso do movimento sindical, 

compõem obrigatoriamente o comando de greve (com algumas exceções); 4) tem acesso, ou afirma 

ter acesso, a informações privilegiadas e espaços de negociação com a representação patronal; entre 

outros. 

 Assim, os setores combativos ficam bastante limitados em sua influência no movimento 

sindical. No caso do movimento estudantil, o poder da burocracia é mitigado por alguns fatores 

específicos da situação do estudante, e também porque, geralmente, as entidades burocráticas 

estudantis estão mais desgastadas e têm menor representatividade que as sindicais e populares. 

 O FOB entende que o refluxo dos movimentos sociais não poder ser ultrapassado apenas por 

uma renovação das direções, e sim por uma mudança estrutural, entendimento que propagandeamos 

e tentamos realizar na medida do possível, rompendo com alguns conceitos e práticas propalados 

como indiscutível pela burocracia. 

 

 

É legítimo organizar ações como paralisações por local de trabalho (p. ex. uma unidade 

produtiva, uma escola, um setor) no local onde haja condições objetivas e subjetivas para tal, 

envolvendo trabalhadores de várias categorias, mas sem que haja assembleia de cada categoria, e a 

partir deste local buscar a ampliação do movimento para outros locais. Uma greve assim construída 

teria possibilidade de arrebatar o poder de controle da burocracia, a exemplo das ocupações 

estudantis de escolas em 2016. 

 O trabalho nas assembleias e movimentos burocráticos e por categoria deve ser mantido. 


