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Apresentação 

Uma revista, como Cara a Cara, que faz da palavra, da crítica e do 
debate seu instrumento de luta, não poderia deixar de intervir na 
discussão que se processa hoje sobre o movimento operário no 
Brasil. As greves operárias, às quais se seguiram as paralisações 
dos médicos residentes e dos professores, são um sinal dos tempos, 
uma clara demonstração de que o regime militar em crise não mais 
consegue represar, com a eficácia de anos atrás, o movimento po- 
pular. Se é bem verdade que ele tem fôlego longo, podendo, por- 
tanto, resistir ainda por tempo indeterminado às pressões dos mais 
diferentes setores da oposição, o regime, por outro lado, já não 
vive os seus dias de esplendor. A força, a prepotência, o arbítrio 
representam, cada vez mais, a única resposta efetiva que os donos 
do poder têm a dar. Contraditoriamente, porém, o crescimento do 
movimento de oposição ao regime lhe retira, pelo menos em parte, 
a capacidade de manobra para acionar à vontade os seus aparelhos 
repressivos. Com a história na mão, constatamos que os regimes 
que se assentam, fundamentalmente, na força e na opressão têm 
os seus dias contados. Afinal, como já se disse, tudo se pode fazer 
com as baionetas, menos sentar-se sobre elas. 

Simultaneamente, o império dos pelegos, sustentado por uma 
legislação sindical imposta durante a ditadura do Estado Novo, 
começa a tremer nas bases. Agitando as águas mais ou menos 
estagnadas, despontam, aqui e ali, com maior ou menor vigor, as 
oposições sindicais empenhadas em pôr abaixo o domínio dos falsos 
líderes sindicais, cuja carreira se desenvolve à sombra de uma es- 
trutura sindical de inspiração fascista e, por isso mesmo, inteira- 
mente contrária aos interesses da classe operária. Obrigados a cole- 
cionar silêncios durante uma longa noite de 14 anos, cuja paz social 
aparente não era senão uma espécie de paz dos cemitérios, os se- 
tores mais combativos do movimento operário voltam a levantar 
sua voz e, alto e bom som, exigem um basta a esse estado de coisas. 

Não é preciso saber ler bola de cristal para prognosticar que, 
se os trabalhadores brasileiros, a partir das vitórias obtidas recen- 
temente com as greves da Grande São Paulo, continuarem avançando 
em direção às conquistas democráticas, os pelegos estarão  conde- 



nados. E, ao caírem, com eles cairá também — sem deixar sauda- 
des — a legislação sindical vigente, da qual são a marca registrada. 

Para debater justamente as relações entre classe operária, movi- 
mento operário e a luta pela democracia no Brasil, hoje, é que 
Cara a Cara n. 2 abre espaço. Buscando cumprir seu papel de esti- 
mular o debate político e subsidiar os setores mais conseqüentes 
da oposição brasileira, toda a revista — a começar da seção de- 
bate/conjuntura, passando pelos artigos, até chegar aos documentos 
históricos aqui publicados — tem o pé fincado na conjuntura brasi- 
leira. A preocupação que nos norteou foi a de contribuir, direta 
ou indiretamente, para discutir a realidade e as perspectivas do 
movimento operário no Brasil. 

Os Operários Tomam a Palavra é a nossa matéria central, produto 
de um debate do qual participaram representantes de três oposi- 
ções sindicais de metalúrgicos da Grande São Paulo e um dirigente 
sindical "autêntico" de Campinas. Juntamente com a entrevista do 
presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Cam- 
po — onde se deflagrou o movimento grevista que depois se esten- 
deria a outras cidades — o debate recoloca questões importantes 
para a definição de novos rumos na luta por um sindicalismo de 
base, pela constituição das comissões de fábrica e pela conquista 
da democracia. Cara a Cara com o Movimento Operário define, sem 
a pretensão de darmos a última palavra sobre o assunto, a posição 
do Conselho Editorial de Cara a Cara. Longe de pretendermos pres- 
crever normas de conduta para os operários, como se fôssemos um 
punhado de iluminados, nosso objetivo é o de contribuir para que 
o movimento operário se fortaleça com base nas suas organizações 
autônomas e independentes. 

Os artigos compõem, de certa forma, uma seqüência lógica, aten- 
dendo a uma cronologia histórica. A Luta pela Regulamentação do 
Trabalho na Primeira República nos indica que as lutas operárias 
desenvolvidas desde o final do século passado até o início da década 
de 30 forçaram o Estado a reconhecer a existência — até então 
negada — da "questão social" no Brasil. Esse reconhecimento, con- 
tudo, nas circunstâncias em que ocorreu, levou o Estado a "conce- 
der" a legislação social reclamada pelos trabalhadores e a vinculá-la 
à legislação sindical, integrando, ambas, a uma mesma pohtica: A 
Política de Controle da Classe Operária no Governo Vargas. 

Como romper os nós da camisa-de-força representada pela estru- 
tura sindical implantada durante o primeiro Governo Vargas? Uma 
alternativa que se configurou historicamente apontava para a for- 
mação das "organizações paralelas". O Ultimo Vendaval: A Greve 
dos 700.000, realizada em 1963, marcou um momento privilegiado na 
luta pela superação dos limites impostos pela legislação sindical 
brasileira. Outra alternativa, que ganha força atualmente, ressalta 
a importância das organizações a partir da fábrica como elemento 
desagregador do sindicalismo oficial: a questão é analisada em Co- 



missões de Fábrica x Sindicato: Uma Falsa Alternativa. O leitor 
observará que as perspectivas de análise da relação entre sindicato 
e comissões ou grupos de fábrica são um tanto quanto distintas 
num e noutro artigo, quando não conflitantes. Isso vale como um 
estímulo à discussão de um problema crucial para a classe operária 
brasileira. 

Mesmo os documentos sobre Conselhos de Fábrica, Sindicato e 
Partido e O Programa dos Comissários de Seção, embora datados 
do início do século e referidos mais de perto ao contexto da luta 
do movimento operário turinês, na Itália, são publicados — pela 
primeira vez em português — como uma contribuição a mais ao 
debate. Não se trata, nem sequer subliminarmente, de propor a 
transposição mecânica dos conselhos de fábrica italianos para o 
momento histórico que vivemos no Brasil. Trata-se, isso sim, de 
conhecer melhor o que significou concretamente a experiência desses 
conselhos de fábrica para, a partir daí, termos alguns elementos 
a mais para refletir sobre a formação e a ação das comissões de 
fábrica no Brasil, hoje, numa situação histórica que não é, de forma 
alguma, a mesma por que passava a Itália nos anos 10. 

Abrindo e fechando Cara a Cara aparecem, em 7 tempos, as ilus- 
trações que recontam, numa nova perspectiva, a luta d'Os São Jorges 
Contra o Dragão da Maldade. As ilustrações estão espalhadas pela 
revista, integrando-se às próprias passagens que elas simbolizam e 
recriando, a partir do velho lema segundo o qual a união faz a força, 
uma proposta de ação essencialmente política: é necessária a união 
e a organização dos São Jorges para que eles possam tomar de 
assalto a lua. 

Campinas, setembro de 1978 
O Conselho Editorial 



Uma Homenagem a Everardo Dias 

Uma vida de lutas em defesa das liberdades democráticas e do 
socialismo. Esta é, talvez, a melhor síntese da biografia política de 
Everardo Dias, patrono do Centro de Estudos que edita Cara a Cara. 
Transformando a palavra escrita e falada num aríete voltado contra 
o despotismo das oligarquias e das minorias opressoras, Everardo 
Dias, militante do movimento operário brasileiro desde as primeiras 
décadas deste século, foi muito além das meras palavras. Falando, 
acima de tudo, a linguagem concreta dos fatos e da ação, testando 
na prática política sua fibra de operário engajado na luta pela 
emancipação dos trabalhadores, Everardo Dias se destacou pela sua 
participação, entre outros acontecimentos, nas greves gerais de 1917 
e 1919, em São Paulo, na luta contra o fascismo, o integralismo 
e a ditadura do Estado Novo. 

A prisão — não uma, nem duas, mas muitas vezes — foi o lugar 
a que o destinaram. Seviciado barbaramente, confinado nos campos 
de concentração brasileiros, expulso do país, para a ele retomar 
posteriormente, tudo isso foi o preço pago pela sua combatividade 
na luta contra a associação entre o Estado e o capital. Gráfico, 
ex-tipógrafo do Estado de São Paulo, Everardo Dias, como disse 
Edgard Leuenroth, outro notável militante operário, "vem da gera- 
ção de 1900, que principiou e originou as esquivas, tímidas tenta- 
tivas de organização operária, num sentido e espírito de classe, não 
como até ali se vinha fazendo — de beneficência ou resistência".* 

No momento em que os setores mais combativos do movimento 
operário se fortalecem, arrancando, à força, ao Estado e à burguesia 
alguns dos direitos até então negados à classe operária, reverencia- 
mos, com esta edição de Cara a Cara, a memória de Everardo Dias 
e, por extensão, a de todos quantos dignificaram sua vida. consa- 
grando-a à luta pela democracia operária. 

Campinas, setembro de 1978 
O Conselho Editorial 

• Cf. Edgard Leuenroth, "Dados Biográficos do Autor", in Everardo Dias, História 
das Lutas Sociais no Brasil, São Paulo, Ed. Alfa-ômega, 2» ed., 1977, p. 7. 



Os Operários Tomam a Palavra 

Sindicalismo de Base, Comissões de Fábrica 
e Democracia 

Depois de passar por um processo mais ou menos lento de 
acumulação de forças, o movimento operário ganhou corpo este 
ano, desafiando a incredulidade de muitos e apontando para novas 
perspectivas. Fazer um balanço do M.O., hoje, confrontá-lo com o 
M.O. do pré-64, discutir o encaminhamento de suas lutas no plano 
sindical e político, foi este o objetivo que levou Cara a Cara a pro- 
mover, a 3 de julho, em São Paulo, um debate para o qual convi- 
damos algumas lideranças sindicais "autênticas" e representantes de 
oposições sindicais. 

O debate, que se prolongou por 5 horas, reuniu Jacó Bittar, presi- 
dente do Sindicato dos Petroleiros de Campinas e Paulínia, e mem- 
bros das oposições sindicais dos metalúrgicos de São Paulo — Bigode 
(Cândido Hilário), pela Chapa 2 — Renovação e Hélio Bombardi, 
pela Chapa 3 — Oposição Sindical — e de Osasco, que compareceu 
com três representantes: Nazaré, Baixinho e Zé Pedro. Acompanhan- 
do de perto as discussões, chegaram ainda a fazer intervenções 
esporádicas três elementos ligados à Chapa 2, de São Paulo: Paulo 
Moura, Manoel Ferreira Lima e Valter Schiavon. 

Apesar de terem assegurado a sua participação na mesa-redonda, 
não puderam comparecer, por força de compromissos Inadiáveis 
surgidos à última hora, os presidentes dos Sindicatos de Metalúr- 
gicos de São Bernardo e Diadema, Luís Inácio da Silva (Lula), e 
de Santo André, Benedito Marcílio, bem como o representante do 
Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro e Sérgio Murilo, inte- 
grante da oposição sindical dos metalúrgicos de Campinas. 

Roteiro para o Debate 

Cara a Cara propôs aos debatedores o seguinte roteiro de discussão: 

1. Movimento Operário, Hoje 

— Como vocês vêem o movimento operário recente? 
— De que maneira ele se distinguiria ou não do movimento operário 
e das lutas sindicais levadas a alguns anos atrás? 



— Que importância vocês dão à luta pela reposição salarial e às 
paralisações recentes? Até que ponto as greves do ABC e SP assu- 
miram um caráter espontâneo? Até que ponto elas apontam para 
a falência da atual estrutura sindical? 

2. A Questão da Organização 

— Como está colocada a questão da organização no interior do M.O.? 
— Como vocês encaram a relação do sindicato com o conjunto da 
classe? 
— Quais são as propostas existentes de trabalho de base? Como 
está sendo vista, em particular, a proposta de organização de co- 
missões de fábrica? 
— Seriam as comissões de fábrica a espinha dorsal de um sindi- 
calismo de novo tipo? Nesse caso, como vocês concebem a relação 
que deve existir entre sindicatos e comissões de fábrica? 

3. Luta Sindical e Luta Política 

— Que significado tem para a classe operária palavras de ordem do 
tipo anistia, constituinte, liberdades democráticas etc? Por outras 
palavras, o que vocês acham que atualmente mobiliza de fato a 
classe operária? 
— O M.O. deve fechar-se em si mesmo ou, pelo contrário, deve 
procurar estabelecer relações com outros setores sociais alinhados 
no interior das oposições brasileiras? Em caso afirmativo, como 
concretizar essas relações? 

Leia e Assine 
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Movimento Operário, Hoje * 

"Eu acho que o capitalismo procura se remodelar de acordo com 
cada conjuntura para se manter sempre dono da situação, mas 
também o movimento operário procura novas formas de luta". 

Jacó: Sobre a questão do movimento operário, hoje, nós devemos 
dizer que, embora não tenhamos grande tradição de lutas dentro 
do sindicalismo, temos acompanhado sempre a luta do trabalhador. 
Para nós que estamos nessa estrutura sindical, o movimento operário 
recente nos traz grandes esperanças e fortalece aqueles dirigentes 
que eu não chamaria de autênticos, mas honestos e que procuravam 
fazer um trabalho que não encontrava eco em parte alguma. Esse 
movimento nos levou a encontrar essas oposições que vêm apare- 
cendo, o que trouxe o despertar de alguns dirigenteb honestos de 
alguns sindicatos que realmente se propunham a fazer um trabalho 
voltado para as bases. 

Agora, comparando as lutas sindicais de hoje com as do passado, 
mesmo levando em consideração que não acompanhávamos de perto 
as lutas anteriores, estamos sentindo que a de hoje é uma luta 
mais estratégica, mais organizada, de um trabalhador que está rei- 
vindicando os seus direitos consciente do que aqui está e do que 
pode enfrentar. Já a luta anterior era a luta de um movimento em 
que nós sentíamos que havia uma possibilidade de uma tentativa 
de uma mudança do sistema. Hoje, pelo menos no momento, não 
é isso o que se pretende. A luta de hoje é de caráter reivindicativo 
e fatalmente poderá ensejar uma luta para a mudança do sistema 
que temos em cima de nós. 

O que tem a ver com tudo isso a luta pela reposição salarial? 
Nós temos a impressão — e esse é um ponto que nós sempre dis- 
cutimos em nosso sindicato — de que foi exatamente a defasagem 
de 73, denunciada por um órgão internacional e admitida pelo go- 
verno, que realmente acelerou o processo desse movimento recente. 
O que é difícil de se perceber politicamente é qual foi a intenção 

• O texto que publicamos a seguir íol revisto pelos debatedores. 
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do governo ao admitir de imediato a manipulação dos dados de 73 
e não tentar esvaziar a denúncia do Banco Mundial. 

Se as greves foram espontâneas ou não, você sabe que toda greve 
ó espontânea. Nós sentimos que não há necessidade de uma lei para 
determinar se se vai ou não fazer greve. A greve tem que ser mesmo 
espontânea. Agora, como todos sabem essas últimas greves se ini- 
ciaram em sindicatos que pelo menos tinham uma linha autêntica. 
Quer dizer, atrás da espontaneidade deve ter havido um trabalho 
de um sindicato que procurou as bases para esclarecimentos, para 
discutir o assunto. Creio firmemente que deve ter havido um tra- 
balho do companheiro Lula junto com a oposição aí surgida e que 
levou o trabalhar à consciência de que a única maneira dele conse- 
guir algo dentro desse sistema é realmente através da única arma 
que ele tem: a paralisação. 

Sobre as conseqüências que isso pode trazer para a estrutura 
sindical, eu ainda creio que é possível, dentro de uma autenticidade, 
dentro de uma honestidade, trabalhar dentro dessa estrutura e modi- 
ficá-la para o futuro de acordo com as lideranças autênticas que 
poderão aparecer a partir dessas oposições que estão surgindo das 
bases, que de fato estão fazendo um trabalho de base. Haja vista 
que alguns dirigentes estão democratizando seus sindicatos dentro 
dessa mesma estrutura. Não podemos nós, dirigentes sindicais, culpar 
simplesmente a estrutura e nos acomodarmos, dizendo que o go- 
verno tem culpa por isso ou por aquilo e que o governo não 
permite que o dirigente sindical faça isso ou aquilo. O dirigente 
sindical, diante do que ele se propõe a fazer, é um elemento que 
está sujeito a certos riscos e deve enfrentá-los com uma certa cora- 
gem, evidentemente acobertado. Quanto mais acobertado por uma 
base, quanto mais próximo de uma base é que ele poderá levar 
o sindicalismo dentro de uma estrutura democrática que realmente 
venha a atender os anseios de todos os trabalhadores. Sou contra 
aqueles que acham que nós temos que derrubar tudo que aí está. 
Sou contra essas pessoas, pois acho que é possível e há grandes 
possibilidades de se trabalhar dentro dessa estrutura sindical. 

Hélio: Eu acho muito sério o problema do movimento operário 
atual. Se, por um lado, é um movimento nascido após 64, que não 
tem muita experiência de luta, por outro, tem poucos vícios. É um 
movimento de muitos companheiros combativos, um operariado novo 
e que realmente acredita nas lutas e que não está tão comprometido 
como o pessoal de antigamente. Eu, particularmente, vejo o pessoal 
como uma nova camada que surge do operariado dentro do Brasil 
após 64. 

A distinção que eu vejo entre ele e o de alguns anos atrás é que 
desde a década de 40, quando Getúlio andou impondo o sindicahsmo 
vertical, os movimentos sindicais, quase todos, eram feitos de cúpu- 
las, quero dizer, existia um trabalho de base barrado por acordos 
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cupulistas. O que pra mim distingue hoje um movimento do outro 
é que o de hoje está começando de baixo para cima. Antigamente 
meia dúzia de dirigentes sindicais — eu digo, antes de 64 — com 
raras exceções decidiam uma greve, levavam essa greve e o saldo 
era muito pouco ou quase nulo. Normalmente não levavam em conta 
os interesses reais dos companheiros das fábricas. É lógico que há 
exemplos que fogem disso, mas de uma maneira geral, desde que 
nós estamos submetidos a um estatuto padrão de 43 em termos 
sindicais, reforçado pelo populismo no Brasil, existiram cúpulas sin- 
dicais que quase nada produziram no sentido de uma retomada do 
fio histórico da classe operária. A luta sindical era vista da seguinte 
maneira: o sindicato faz para nós que estamos dentro da fábrica. 
E é nesse ponto que eu acho que as coisas têm mudado bastante. 
Dois fatos mostram isso. Primeiro, as leis que estão aí já não con- 
seguem barrar o movimento operário, ainda que pequeno. Por outro 
lado, a herança populista é muito pequena nos companheiros que 
hoje participam das lutas. 

Sobre a relação entre a luta pela reposição salarial e as para- 
lisações recentes, eu acho que na Grande São Paulo essa luta foi 
o fator impulsionador. Na verdade, o movimento operário já sentia 
todos esses problemas e estava percebendo que ele teria que adotar 
uma atitude de luta. Naquele momento era aquela história: quem 
sai primeiro? No caso, São Bernardo e Santo André foram os que 
saíram primeiro, inclusive porque tiveram uma atuação bastante 
diferente de São Paulo. Através da luta pela reposição salarial, os 
trabalhadores pressionaram os dirigentes sindicais, que desceram as 
portas das fábricas, fizeram abaixo-assinado, convocaram assembléias 
quase que semanalmente com a categoria. Isso foi criando um clima 
que possibilitou um enfrentamento, que foi um enfrentamento de 
cruzar os braços, de fazer a greve e conquistar alguma coisa. Em 
São Paulo a coisa já muda um pouco. A diretoria sindical pelega 
tentou brecar de todas as formas as lutas nas fábricas, encaminhou 
uma ação contra a União, que até o momento não deu em nada, 
e não convocou nenhuma assembléia da categoria. Mas os compa- 
nheiros que estão na fábrica, a partir das greves de São Bernardo, 
passaram a levar recortes de jornal e a discutir nas fábricas, come- 
çaram a surgir boletins de oposição daquele pessoal que de certa 
forma estava preocupado em quebrar, ainda que parcialmente, a lei 
do arrocho salarial. As greves, por exemplo, não são permitidas, 
mas elas realmente aconteceram. 

Com relação ao caráter das greves eu distingo pelo menos uma 
questão. Em São Bernardo a greve foi espontânea. Não que não 
tenha havido ninguém dentro da fábrica discutindo os problemas, 
e sim no sentido de que ela não teve uma participação maior de 
uma camada de operários que tivessem procurado discutir entre 
algumas fábricas, levando a experiência de uma fábrica para outra, 
e que procurassem consolidar minimamente alguma coisa no interior 
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da empresa para quando passasse essa fase das greves. Poucas foram 
as comissões tiradas em São Bernardo que persistem hoje. Agora, 
em São Paulo e Osasco eu acho que a coisa aconteceu de uma 
forma diferente. Aqui em São Paulo as oposições foram para as 
portas da fábrica e se organizaram dentro das fábricas com as con- 
dições dadas. As condições dadas são as seguintes: a classe realmente 
estava a fim de parar, estavam todos dispostos a lutar por um 
aumento geral e já existia um trabalho anterior. Em São Paulo po- 
de-se dizer que houve uma grande articulação e discussão de uma 
fábrica com outra, seja no sindicato seja nas reuniões da oposição, 
com um passando a experiência para o outro e mostrando de que 
maneira a experiência numa fábrica pode ser aproveitada em outra. 
É isso que dá a tônica diferente em São Paulo. Aqui sairam em 
várias fábricas comissões reconhecidas pela direção da empresa, 
comissões legais com estabilidade e até comissões que as empresas 
não conhecem. Então, a experiência aqui não se encerrou numa luta 
econômica de um determinado momento. Ela inclusive está avan- 
çando em outras questões, como a questão da perseguição dentro 
da fábrica, a questão de restaurante, de convênios médicos, quer 
dizer, a luta está procurando englobar tudo ou pelo menos grande 
parte daquilo que diz respeito à vida do operário dentro da fábrica. 

Quanto a saber se essas greves apontam para a falência da atual 
estrutura sindical, pra mim a luta da oposição é justamente para 
quebrar a estrutura sindical e disso ninguém tenha a menor dúvida. 
Eu acredito que é preciso quebrá-la, mesmo reconhecendo que a 
gente vai ter que trabalhar durante algum tempo dentro de um 
sindicato que está dentro dessa estrutura. Isso porque, sem a quebra 
da estrutura sindical, o movimento operário vai ficar rodando como 
peão, não vai conseguir avançar muito, não. Eu acho que as nossas 
lutas demonstram por alguns caminhos como é que se vai quebrar 
a estrutura sindical: por exemplo, se é proibido fazer greve, o pes- 
soal faz greve, o que, de uma certa forma, está quebrando a estru- 
tura. Esse trabalho, no entanto, é um trabalho mais longo, que 
requer que a classe vá realmente assumindo a luta política e eco- 
nômica, para que esta não fique na cabeça de 40 ou 50 companheiros. 
Eu acho que na medida em que a classe vai assumindo a necessi- 
dade de sua organização independente em relação ao Estado, ela 
vai assumindo a luta dentro das fábricas. 

Nazaré: Eu prefiro responder os dois primeiros itens de uma só 
vez. Vou falar mais da nossa experiência em Osasco, sobre o que 
nos levou a fazer um movimento de oposição sindical sem ter em 
vista limitar-se a uma atuação só dentro do sindicato. A gente tem 
como meta levar à participação ativa e democrática todos os com- 
panheiros. Mas não basta falar em participação democrática. Nós 
temos que criar condições para que isso se concretize, o que exige 
todo um trabalho de conscientização, de discussão com os compa- 
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nheiros, para mostrar a eles que não é só a atuação no sindicato 
que dá conta do problema. É também a organização dentro da fá- 
brica, formando as comissões dentro da fábrica e encaminhando as 
lutas dentro da fábrica. A gente vê a atuação do sindicato ao nível 
das lutas mais gerais, como, por exemplo, a do dissídio coletivo, 
mas também temos que dar conta das lutas específicas que têm 
uma característica própria dentro de cada fábrica. 

A gente nasceu e está se criando dentro de uma ditadura militar. 
Nunca teve uma experiência fora dessa situação. Então isso impõe 
um novo tipo de visão de luta e de organização para a gente. Tendo 
em vista os bloqueios da estrutura corporativista criada por Getúlio 
Vargas, a gente percebe que para lutar contra isso não basta só a 
participação dentro dos sindicatos. Não é só a briga com pelego, 
não é só a mudança do dirigente sindical que resolve. Temos que 
lutar contra a própria estrutura sindical. 

Que importância nós damos à luta pela reposição salarial e às 
paralisações recentes? Já tinha um trabalho de oposição sindical 
em Osasco, que era um trabalho de fazer a oposição conhecida 
dentro das fábricas, de discutir com os companheiros e fazê-los 
participar da oposição sindical. Aí quando pinta a luta pela reposi- 
ção salarial a gente também entra nessa luta e leva determinadas 
reivindicações dentro do sindicato. Mas a gente mostrava para os 
companheiros que o problema não ia ser resolvido através do sin- 
dicato. Não ia ser o dirigente sindical que falaria: olha, nós vamos 
decretar uma greve. A gente tem é que se organizar e lutar a partir 
das fábricas. 

Quanto à discussão sobre o caráter espontâneo ou não das greves, 
não acredito que possa haver greve totalmente espontânea. Tem todo 
um trabalho de preparo e de discussão. Eu acho que se hoje os 
sindicatos de São Bernardo e de Santo André têm uma diretoria 
mais combativa, isto não se deve a que eles sejam os caras que 
entraram lá e são "autênticos" e por isso vão levar a luta. Deve-se 
também à pressão das bases e à sua mobilização. Tudo isso faz 
com que a coisa não possa ser de outra forma. O caso de Osasco 
é fundamentalmente diferente. A gente teve uma experiência muito 
ruim, a de 68. Foi quando o trabalho se iniciou dentro das fábricas 
onde existiam comissões organizadas. A saída dos membros dessas 
comissões para a sua incorporação numa diretoria sindical, procu- 
rando criar de dentro do sindicato novas comissões, foi isso que 
fez com que o movimento operário em Osasco tenha descambado 
para aquela coisa tão ruim como a intervenção no sindicato e a 
expulsão dos companheiros. Foi não saber dosar a atuação dos 
operários no sindicato, que a gente vê como mais geral, e o tra- 
balho de fábrica, ou seja, da criação das comissões, dos núcleos de 
discussão, coisas que devem ser conhecidas dos operários mas não 
necessariamente dos patrões, da repressão. 
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Para concluir, eu acho que dentro da atual estrutura sindical não 
temos possibilidade de criar um sindicalismo combativo, que real- 
mente vá levar todas as bandeiras da classe operária e que não se 
limite à luta econômica. E, para romper essa estrutura, só mesmo 
através da nossa organização independente nas fábricas. 

Bigode: O movimento operário hoje começa a criar uma nova di- 
nâmica. Nós temos exemplos recentes dessa dinamização, que são 
as greves que se iniciaram no ABC e greves ocorridas em São Paulo. 
Foram feitas nesta mesa-redonda algumas diferenças entre o movi- 
mento de hoje e o movimento de antes de 64. Sobre isto eu queria 
deixar uma coisa bem clara. Para nós o movimento de antes de 64 
também era combativo, também tinha organização. Ele era tão orga- 
nizado que conseguiu realizar grandes greves, como uma das mais 
famosas da história do movimento operário: a greve dos 700.000 em 
1963, que abrangia não só a categoria metalúrgica, mas todos os 
trabalhadores do Estado de São Paulo. É um consenso entre todos 
que aqui falaram que a espontaneidade de uma greve é uma coisa 
relativa. Uma greve de 700.000 companheiros tem que ter organiza- 
ção, mobilização e uma direção. E quem garantiu tudo isso foram 
os nossos companheiros dirigentes sindicais antes de 64, entre os 
quais o companheiro Remo Forle. Cada vez que falo dele me sinto 
emocionado, pois ainda é o maior dirigente sindical que nós tivemos. 
Portanto, não é verdadeira essa distinção entre antes e depois de 64. 

Até se nós colocássemos as coisas em termos de organização, nós, 
no pós-64, é que temos falhas perante os companheiros. Para nós 
há um dado objetivo, que é uma conjuntura política que depois 
de 64 influiu diretamente no movimento operário. Aliás, essa con- 
juntura veio a existir em função de um movimento operário forte. 
O golpe militar de 64 deu-se, e os militares foram claros quando 
falaram nisso, porque havia uma CGT, um comando geral dos tra- 
balhadores que se formou, antes de 64, sob a mesma estrutura 
sindical existente hoje. Além disso, temos um item importante ao 
nível da organização, que .são as comissões operárias. Normalmente 
se diz que é uma coisa criada após 64 e nós afirmamos: não foi 
criada após 64. Eu conheço companheiros que me dão o testemunho 
de que havia comissões de fábrica antes de 64, como na Maferson 
e na Bob Hilton, que fica na Av. Mofarreg. Por sinal, essa avenida 
é um dos centros industriais bastante importantes de São Paulo. 
E antes de 64 essa avenida era fechada pelos trabalhadores quando 
havia greve. E não é verdade também que não havia consciência 
nessas greves. Ora, não se levam 700.000 trabalhadores a paralisar 
um Estado todo sem ter parcelas bastante significativas desses tra- 
balhadores conscientes, organizadores, mobilizadores da categoria. 

Quanto ao reinicio da mobilização e organização que se expressou 
através das últimas greves, eu afirmo que não foi por acaso que 
elas se iniciaram no ABC, mas por conseqüência de trabalhos feitos 
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pelas diretorias que existem no ABC, especialmente pelo companheiro 
Lula. Ele conseguiu fazer, antes de acontecer essas greves, coisas 
que há anos ninguém fazia, como, por exemplo, dois congressos 
de metalúrgicos e o congresso das mulheres operárias e, além do 
mais, conseguiu organizar assembléias por fábricas. E ele foi mais 
além. Foi buscar dentro das fábricas as suas lideranças e hoje nós 
sabemos que a atual diretoria composta pelo companheiro Lula é 
uma conseqüência de lideranças que fizeram greves muito antes de 
agora. Eu acho que juntar esses companheiros numa diretoria é 
que possibilitou organizar os trabalhadores. Desde a posse dessa 
diretoria o companheiro Lula tem assumido uma posição mais agres- 
siva. Depois de esgotadas as tentativas de diálogo, ele disse: "os 
patrões só entendem o diálogo das máquinas paradas". 

Quanto ao ressurgimento do movimento operário, é importante 
lembrar que há uma vinculação direta com a conjuntura política. 
Em 72, 73, a conjuntura era diferente. A partir de 76 houve uma 
mudança na conjuntura politica do país que deu uma oportunidade 
aos trabalhadores para se movimentarem. Essa nova conjuntura, 
aliás, encontrou um movimento operário que já vinha se organi- 
zando. Nisso tudo o dado fundamental em termos de organização 
do movimento operário foi o ABC, pois o fato das greves que ocor- 
reram lá terem sido vitoriosas foi muito importante para as greves 
de São Paulo. Por experiência própria percebemos que ficou mais 
fácil discutir greve com os companheiros de São Paulo que viam 
a experiência vitoriosa do ABC. É difícil convencer os companheiros 
a tentar fazer alguma coisa a partir de uma experiência de derrota. 

Por último, gostaria de refutar o que se chamou aqui de popu- 
lismo de antes de 64. Para mim aquilo era, nada mais nada menos, 
o que chamamos de aliança de classes, que para os trabalhadores 
é uma coisa muito importante. É verdade que houve erros e pode- 
mos apontá-los. Mas dizer que os erros ocorreram porque houve 
populismo e que por isso houve derrotas no movimento operário de 
antes de 64, não é verdade. O que havia era política de aliança de 
classes, que é muito salutar e necessário para a classe trabalhadora. 

Jacó: Eu queria fazer um esclarecimento. Quando falei sobre a ex- 
periência anterior do movimento operário, eu estava me referindo 
à greve de Osasco de 1968. Sobre ela eu ouvi pronunciamentos de 
dirigentes sindicais daquela época que me confessaram haver come- 
tido alguns erros estratégicos que hoje não estão sendo cometidos. 
Entre eles podemos citar a ocupação de fábricas, passando por cima 
do fato de que a classe trabalhadora ainda não tinha atingido o 
grau de consciência e de união necessário para tanto. Agora, sobre 
antes de 64 eu não coloquei nada. Mas gostaria de lembrar que 
ainda hoje existem dirigentes sindicais presos, banidos ou exilados 
e que tiveram uma atuação fundamental no movimento sindical de 
antes de 64, atuação que não podemos menosprezar. Isso inclusive 
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tem relação com um ponto da pauta de discussão, que é a questão 
da anistia. 

Paulo: Eu gostaria de reforçar isso dizendo que se até agora o 
pessoal só faz movimento visando a um troquinho a mais para 
comprar o feijão, naquela época, antes de 64, nós tivemos oportu- 
nidade de fazer greve contra o custo de vida. Inclusive o Porfírio 
da Paz, que era considerado bonzinho — São Paulo Futebol Clube 
e Nossa Senhora Aparecida era o que ele falava —, quando nós 
batemos nos Campos Elíseos, tinha metralhadora apontada em nosso 
peito. E quem ainda não teve a sensação de uma metralhadora 
apontada contra a gente, fique sabendo que não é muito bom, porque 
pode escapar da mão do cara. Acho que nós temos que chegar à 
seguinte conclusão: tudo o que foi feito até agora no movimento 
operário brasileiro é válido, sim. 

Jacó: Acrescentando mais alguma coisa, havia dirigentes sindicais 
que antes de 64 lutavam contra a estrutura sindical. Nós não pode- 
mos esquecer que em Santos havia o Fórum Sindical de Debates, 
completamente contrário à estrutura existente. Não podemos também 
esquecer, como disse o companheiro Paulo, que a repressão era 
muito grande. Nós tínhamos, por exemplo, o Adhemar de Barros, 
aqui em São Paulo, com a polícia, que punha os brucutus nas ruas 
e invadia os sindicatos. 

Bigode: Eu queria lembrar também que antes de 64 a organização 
das greves chegaram ao ponto de influírem politicamente no país. 
A história mostra que a tomada de posse de João Goulart se deu 
porque os trabalhadores se mobilizaram. Isso não pode ser negado. 
Não pode ser negado o valor dos companheiros dirigentes de antes 
de 64. Quanto à greve de 68 em Osasco, eu acrescentaria ao que o 
companheiro Jacó disse: que ela foi prematura, pois foi feita no 
momento em que existia o MIA — Movimento Intersindical Anti- 
arrocho — que expressava uma unidade de ação entre todos os 
sindicatos existentes em São Paulo, feita inclusive com aqueles que 
são conhecidos como os maiores pelegos, como as diretorias mais 
antioperárias. Portanto, a crítica que fazemos aos companheiros da 
direção do sindicato de Osasco em 68 foi ter rompido o MIA, ante- 
cipando a greve e se isolando em Osasco, quando nós sabíamos que 
o encaminhamento do MIA iria levar a uma greve contra o arrocho 
salarial em novembro, abrangendo quase todas as cidades de São 
Paulo. Outra crítica que precisa ser feita e que as tomadas de fá- 
brica, inclusive o aprisionamento de funcionários e diretores de 
fábrica, foram para nós totalmente erradas, dando, de quebra, uma 
justificativa para a própria repressão intervir nas fábricas, o que, 
na verdade, levou a uma derrota. Por isso hoje, falando com uma 
certa coragem, é difícil para nós utilizar as greves de 1968 entre 
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os nossos companheiros nas fábricas como exemplo de luta. Em 
fábricas onde já trabalhei vários companheiros que participaram 
diretamente da greve chegaram a me dizer: Bigode, falar da greve 
de 68 é difícil, porque sofremos uma repressão muito forte e fica- 
mos de mãos vazias depois da greve. 

Hélio: Foram feitas algumas considerações muito importantes, mas 
eu continuo com o meu ponto de vista. Acho que a maioria das 
direções sindicais de antes de 64 eram realmente comprometidas 
com o populismo. Havia dirigentes sindicais honestos ou com boas 
intenções, só que boa intenção não adianta muito porque o inferno 
está cheio de gente bem intencionada. Na prática o que interessava 
não foi feito. Nós tivemos ocasiões para quebrar a estrutura sindical 
e isso não foi feito porque houve acordos de setores e de classe. 
E uma classe sempre foi esquecida: os operários. Em 46, depois 
da queda da ditadura, era bem possível ter quebrado a estrutura 
sindical, mas se fizeram tantas alianças que acabou-se esquecendo 
quem era fundamental dentro disso: a classe operária. Para mim 
é muito claro que o problema das direções sindicais de cúpula e 
do populismo no Brasil existiu. E não podemos ter medo de falar 
nisso. Reconheço que houve dirigentes sindicais combativos e autên- 
ticos. Por outro lado, há muito pelego por aí que até hoje veste 
uma falsa capa de protetor dos operários. 

Eu acho ainda que o problema de 68 em Osasco é uma questão 
muito difícil. Tem que se levar em consideração que havia um 
imobilismo quase total do sindicalismo brasileiro. Concordo com a 
crítica de que a ocupação das fábricas não foi a melhor saída, pois 
na verdade a tomada das fábricas significa quase a tomada do 
poder. Mas naquele momento de imobilismo, em que as coisas fica- 
vam ao nível das cúpulas, o que foi feito foi muito importante 
porque não foi feito por meia dúzia de companheiros, mas, sim, 
a partir das fábricas. O pessoal da fábrica sentiu e assumiu aquilo. 
Hoje a gente consegue ver que aquilo não foi o melhor. Antes de 68, 
no entanto, não se conseguiu dar uma alternativa para aquilo. O 
próprio companheiro Ibrahim, de Osasco, reconheceu que houve 
erros. Mas também pra ele, que na época era um cara novo à frente 
do sindicato, vendo todo aquele imobilismo... Contra a política de 
cúpula das direções sindicais que só sabem pedir, pedir, pedir, chega 
uma hora que a categoria, à sua revelia, começa a assumir algumas 
atitudes e isso às vezes ocasiona erros. Mas o erro maior é ficar 
imobilizado, sem fazer nada, em vez de partir para a prática e a 
partir daí ir avançando, reconhecendo os erros. 

Bigode: Não vai nenhum desrespeito nas críticas que fazemos ao 
companheiro Ibrahim. Era ele, sem dúvida, uma liderança autêntica 
em Osasco. E nós demonstramos respeito por ele na medida em 
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que aproveitamos a sua experiência e, fazendo uma crítica sobre 
ela, tiramos proveito disso para a classe operária. 

Hélio: A gente pegou 68, especificando o problema do Ibrahim. Ele 
fez uma autocrítica. Agora, todos os outros dirigentes sindicais anti- 
gos, eu nunca vi fazendo o mesmo. É como se eles nunca tivessem 
errado na vida. 

Bigode: Voltando à discussão sobre a estrutura sindical, eu queria 
dizer que é claro que nós não estamos a favor dela. Ela tem que 
ser modificada, mas há alguns detalhes importantes: nós achamos 
que só se modifica a estrutura sindical lutando dentro dela. Temos 
exemplos que demonstram como você pode dar a volta na estru- 
tura sindical, como o caso dos próprios companheiros de Osasco 
em 1968. Debaixo da mesma estrutura sindical os companheiros con- 
seguiram fazer greve e organizar um sindicato combativo. Assim 
como os companheiros do ABC conseguiram, dentro dessa estrutura, 
lutar contra aquilo que é a arma maior que o setor patronal tení 
contra os trabalhadores:  a lei antigreve. 

Na verdade, o problema da estrutura sindical é também um pro- 
blema político, pois o sindicato atualmente é vinculado ao Ministério 
do Trabalho. O problema é político porque depende de quem está 
manejando o Ministério do Trabalho. Ninguém pode negar que antes 
de 64 o Ministério do Trabalho tinha influência dos trabalhadores 
e, portanto, a coisa era diferente. Durante o governo Goulart o 
número de sindicatos rurais passou de 16 para mais ou menos 3.600, 
proporção tremenda porque a conjuntura política permitia. Afinal! 
os trabalhadores influíam de forma indireta ou até mesmo direta 
no Ministério do Trabalho. Hoje, para lutar contra a estrutura sin- 
dical, é necessário, mais do que nunca, mobilizar e organizar a 
categoria. Como nós falamos no 1" de Maio, no Sindicato dos Meta- 
lúrgicos de São Paulo, "com 360.000 trabalhadores organizados a 
estrutura sindical, que é essa camisa-de-força, vai virar um trapo". 

Nazaré: Eu gostaria de falar um pouco sobre Osasco. Os compa- 
nheiros falaram muito do Ibrahim, mas não se deu a devida consi- 
deração ao fato de que, antes do Ibrahim ir para o sindicato, já 
havia uma comissão de fábrica, devidamente reconhecida, desde' 62 
na Cobrasma. Nesse sentido eu não sei se deve questionar tanto 
se o Ibrahim devia ou não ter feito a greve naquele momento. 
Deve-se mais questionar a forma como se desenvolveu o trabalho 
que vinha sendo realizado dentro da fábrica. Era a comissão reco- 
nhecida que negociava diretamente com os patrões. E aí houve uma 
retirada do pessoal da fábrica, indo para o sindicato. Sobre a questão 
da greve acho que se tem que levar mais em consideração a con- 
juntura. E mais importante discutir essa retirada da fábrica. 
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Uma outra questão que o companheiro Hilário levantou e que eu 
não entendi muito bem é sobre a aliança de classes. Eu acho que 
não existe aliança de classes entre proletariado e burguesia. São 
classes bem distintas com interesses bem distintos, que historica- 
mente se opõem. 

Zé Pedro: Agora eu gostaria de fazer uma rápida consideração a 
respeito dos dois primeiros itens, como a gente vê o movimento 
operário recente. Eu acho que o capitalismo procura se remodelar 
de acordo com cada conjuntura para se manter sempre dono da 
situação, mas também o movimento operário procura novas formas 
de luta. No passado se davam aquelas greves em forma de piquete 
e o capitalismo, através da repressão, caía em cima dos trabalha- 
dores porque via o avanço da classe operária. Assim se passaram 
todos esses anos para haver uma retomada do movimento operário, 
porque as lideranças operárias daquele tempo foram presas, mortas 
e banidas do país. Hoje a classe operária procura outras formas 
de organizar suas lutas. O fato de os trabalhadores não terem feito 
presentes, pelo menos aparentemente, até há pouco não quer dizer 
que a classe operária estava parada. Estava, sim, em busca de 
outras formas e uma nova saída, o que só veio a aparecer agora, 
no momento em que a classe operária já não agüentava mais carre- 
gar sozinha nas costas todo o peso do progresso da nação e não 
participar desse progresso. 

Sobre a luta pela reposição salarial, nessa época eu era vice- 
presidente do sindicato de Osasco e eu achei que, quando o Banco 
Mundial fez aquela declaração que o DIEESE já vinha fazendo há 
anos, mostrando que os trabalhadores tinham sido lesados, rouba- 
dos, eu achei que, sendo um órgão internacional que colocava a 
coisa oficialmente, era necessário levantar uma bandeira de luta. 
A gente tentou fazer isso dentro do sindicato em Osasco, mas não 
foi possível porque a gente era minoria dentro da diretoria. Mesmo 
assim levamos a discussão pras bases onde a gente trabalhava. Eu 
acho que com muita felicidade a diretoria do sindicato de São Ber- 
nardo do Campo — que já era um sindicato diferente da maioria 
dos sindicatos do Brasil — começou a levantar essa bandeira. Ela 
teve uma influência muito grande nessas greves que estão nascendo 
hoje. 

Quanto ao problema da espontaneidade ou não das greves, no 
momento em que estourou a greve no ABC, vindo depois até São 
Paulo, nós ficamos esperando que ela também saísse em Osasco. 
Na fabrica em que eu trabalho teve dia em que dois repórteres 
chegaram na porta da empresa para saber se era verdade que havia 
paralisação. A gente ficava esperando que o movimento saísse es- 
pontâneo. Mas não saiu, não. Enquanto os trabalhadores não se 
organizaram por grupos de seção e tomaram medidas sobre de que 



maneira parar, eles não pararam. E aí eu fico me perguntando se é 
possível que em outras fábricas as greves tenham sido espontâneas. 

Até que ponto elas apontam para a falência da estrutura sindi- 
cal? No meu ponto de vista a gente tem que procurar na atual 
conjuntura agir dentro dessa estrutura sindical. Portanto, eu cheguei 
a ser diretor dentro dessa estrutura. Mas isso não significa que a 
gente concorda com ela. E essas últimas greves de certa forma já 
são um caminho de rompimento com ela. Eu me lembro que, quando 
o sindicato de São Bernardo tentou certa vez discutir com os patrões 
uma negociação direta, não conseguiu nada. Só conseguiu fazer isso 
no momento em que houve a pressão das bases através da greve. 
Eu acho, assim, que é a partir das bases que se rompe com a 
estrutura sindical. 

Baixinho: Eu queria dizer que a nossa luta não tem que ser só 
uma luta econômica. A classe operária tem que se preocupar em 
se politizar e vai chegar o momento de uma luta política contra 
a situação que está aí. A própria portaria que existe hoje sobre as 
eleições sindicais é um nó na garganta do trabalhador. Quanto às 
últimas greves, eu acho que elas representam, vejo isso como um 
primeiro passo que os operários estão dando na sua forma de se 
organizar. Foi muito interessante ver em muitas fábricas os operários 
cruzarem os braços e ficarem em seu local de trabalho, coisa que 
antes não acontecia. A gente deve se perguntar por que a classe 
operária está fazendo isso. Aliás, as reivindicações econômicas de 
hoje — 15, 20% de aumento — são muito baixas em comparação 
com a perda de salário que tivemos desde 64. 

Eu queria acrescentar ainda que concordo com o companheiro 
Hélio a respeito do populismo. Muitas vezes uma greve era decidida 
numa cúpula e depois lançada nas fábricas e era acatada. Mas ela 
não era tirada pelo consenso da classe. É claro que toda greve é 
bem-vinda, desde que seja para conquistar coisas para a gente. 
Porém nós devemos ter claro que as greves estão surgindo hoje 
de uma forma diferente, com organizações novas e com gente nova 
trabalhando, com as oposições sindicais e muitos grupos de operários. 

A Questão da Organização 

"É preciso ter bem claro que o que vai dar força, o que vai ser 
determinante para alterar o ritmo de qualquer investida nossa dentro 
do sindicato é a organização de base dentro das fábricas". 

Hélio: Passando então para a segunda questão, a questão da orga- 
nização, uma coisa que de algum tempo pra cá tem vindo agitar 
o debate é a discussão sobre a comissão de fábrica, e isso não me 
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parece à toa. Se há um ano ou dois anos atrás a questão da co- 
missão de fábrica tomava um caráter apenas propagandístico, hoje, 
na verdade, as comissões já existem, ainda que em poucas fábricas 
e de forma embrionária. Isso, para mim, é que é o centro da 
questão, pois há uma diferença entre essas comissões que surgem 
hoje e todas as comissões que existiram em outras épocas. O tra- 
balho que vem sendo desenvolvido pode ser separado em duas fases, 
pelo menos na oposição de São Paulo, que eu conheço um pouco 
mais. A gente pode admitir um corte de 67 a 74 e outro de final 
de 74 até hoje. Eu me lembro muito bem, em 72, quando comecei 
a participar do movimento de oposição, que as reuniões de oposi- 
ção sindical eram feitas dentro do sindicato e fora os encontros 
que nós tínhamos lá muito pouco se fazia no sentido de uma dis- 
cussão mais aprofundada. Mas a partir das prisões de companheiros 
da oposição sindical, em 73, o pessoal que começou a participar da 
vida sindical passou a lançar, a princípio muito debilmente, palavras 
de ordem pelas comissões de fábrica. 

O pessoal perguntava: o que são essas comissões de fábrica? Então 
eles falavam assim: são aqueles companheiros que estão preocupa- 
dos em ter uma participação na vida sindical e a começar a discutir 
dentro das fábricas quais são os maiores problemas e com isso 
começar a fazer enfrentamento dentro das fábricas. Que tipo de 
enfrentamento? Bom, eu cansei de ver enfrentamento, por exemplo, 
por causa do horário do café, por banheiros sujos, por fila de res- 
taurante ou comida. As pequenas lutas, as pequenas paralisações, 
foram, na verdade, dando uma certa consistência para um trabalho 
que hoje está aflorando. Era uma série de lutas parciais e de pe- 
quenas coisinhas que foram acontecendo e foram muito importantes 
numa época em que a conjuntura era muito desfavorável. Na Villa- 
res de São Paulo, por exemplo, a greve por aumento em 73, 74, 
começou por aí. Foram esses pequenos trabalhos que de alguma 
forma fizeram com que pessoas da fábrica começassem a se inte- 
ressar pela vida sindical num determinado momento em que em 
outros níveis a participação estava muito baixa, porque era todo 
um clima que nós vivíamos politicamente. 

O que eu estou falando vale muito para a oposição, mesmo que 
não valha quase nada para outros sindicatos. Realmente começou 
a haver um esforço muito grande por parte das comissões, grupos 
de fábrica ou comitês — o nome não interessa muito. O que inte- 
ressa éque são pessoas que a partir de discussões dentro da fá- 
brica vão conseguindo perceber um ou outro companheiro disposto 
a encaminhar, a discutir e a resolver os problemas que encontram 
dentro da fábrica. Isso ao nível bastante específico, que é o da 
fábrica. Já ao nível maior, quando chega, por exemplo, a época do 
dissídio coletivo, em 75 nós fizemos um questionário que foi res- 
pondido por 4.000 companheiros que diziam quanto eles iam querer 
no dissídio, qual seria a porcentagem pela qual eles estariam dis- 



postos a lutar. Isso mostra realmente que o trabalho começou de 
baixo. Já não basta mais o índice do DIEESE, que é honesto em 
termos, mas que não corresponde à necessidade real do trabalhador. 
Se o DIEESE vem falar pra mim que a inflação foi de 1% ao mês 
e o operário, que é quem tem que tirar o dinheiro do bolso, sentir 
que foi de 10%, ele tem que confiar naquilo que ele está vendo. 
Então quando foi levada uma proposta, eu me lembro que ela foi 
bem recebida porque já vinha com certo reforço das bases. 

De lá pra cá algumas comissões foram sendo criadas, funcionando 
da seguinte maneira: o pessoal discutia dentro das fábricas, mas 
discutia fundamentalmente fora das fábricas. As comissões têm um 
caráter semilegal, isto é, são fechadas para os patrões e abertas 
para os operários. É necessário ter em mente que elas não têm um 
caráter clandestino. Mas para elas não sofrerem uma repressão, 
terem seus membros despedidos e perseguidos, sem conseguirem 
emprego em outros lugares, as comissões são obrigadas a assumirem 
um caráter semilegal. 

Numa primeira fase as comissões surgiam dentro de uma fábrica 
em cima de lutas bem especificas, através da atuação de compa- 
nheiros que já estavam entrosados. Terminada a reivindicação, com 
derrota ou vitória, dissolvia-se a comissão e os mesmos elementos 
continuavam na fábrica, mas não de forma organizada, não apro- 
fundando as questões e vendo quais as formas corretas de irem-se 
preparando para a próxima luta. É sempre uma eterna luta: não 
existe firma que não tenha problema assim como não existe operário 
que ache que está tudo bonito ou tudo certo. Com o desenrolar 
de uma conjuntura que veio nos ajudar, seja pela divisão da bur- 
guesia, seja pela própria pressão desses movimentos parciais, come- 
çaram a aparecer novas comissões. Para mim essas comissões são 
um órgão independente da classe. Independente em relação a quê? 
Em relação ao sindicalismo oficial. Por outro lado, representam um 
trabalho de unificação, isto é, uma unidade de ação dentro da 
fábrica, independente do que cada um tenha como visão sindical. 
Essa é uma questão fundamental: ao surgir uma luta concreta jun- 
tam-se todos os elementos para levá-la adiante. O que eu acho que 
diferencia essas comissões de outras de antigamente é que elas con- 
seguem unificar o trabalho de diversas tendências sindicais dentro 
da fábrica. A partir do próprio companheirismo levam-se posições 
diferentes em assembléias realizadas ou na fábrica ou numa igreja 
ou na casa de algum companheiro. A posição vencedora é então 
assumida por todos os companheiros. 

Com relação ao sindicato eu acho que as comissões de fábrica 
devem ser sempre independentes dele, mesmo que nós, da oposição, 
estejamos à frente do sindicato. Eu não concebo a comissão como 
uma forma atrelada ao sindicato, mas, sim, como uma forma mais 
avançada. Se o sindicato é classicamente um órgão de resistência 
econômica, a  comissão  tem  que  desempenhar, além da luta eco- 



nômica, um papel de educação política da classe e avançar nas 
questões que dizem respeito ao trabalhador. Se é questão econômica, 
vamos discutir, se é questão política, vamos discutir e resolver. As 
comissões vão apoiar as direções sindicais quando estas assumirem 
suas lutas. Quando isso não acontecer, as próprias comissões assu- 
mem. Como elas não precisam ser reconhecidas pelo sindicato oficial, 
como elas não são encampadas pelo sindicato, elas são uma força 
viva e concreta da atuação de todos os operários na fábrica. Assim, 
se amanhã nós estivermos dentro do sindicato e quisermos fazer 
um conchavo ou um acordo, as comissões não devem, de forma 
nenhuma, nos aceitar. Elas devem levar a luta na prática. É o que 
acontece, por exemplo, quando o Joaquim, depois de numa assem- 
bléia os operários terem decidido que o que querem é um aumento, 
manda uma carta para os patrões pedindo uma antecipação. Aí nós, 
dentro da fábrica, lutamos por um aumento, quebrando o acordo 
que ele fez com os patrões. Nesse sentido a questão da comissão 
é bastante concreta. 

Eu quero deixar muito claro que não estou defendendo o sindi- 
calismo paralelo. Acho que o sindicato sempre vai existir e ainda 
por muito tempo. Acho inclusive que as comissões, por maiores e 
mais representativas que elas sejam, vão aglutinar menos gente que 
o sindicato. Me parece possível coexistirem as duas coisas e, quanto 
mais autêntico e mais livre for um sindicato, quanto mais ele estiver 
preocupado em defender os operários, mais as comissões vão estar 
ligadas a ele. Essa é a questão de fundo pra mim. Quanto mais 
houver uma identificação real entre as direções sindicais e o movi- 
mento das fábricas, mais vai haver realmente uma aproximação 
entre os sindicatos e as comissões, só que sempre uma aproximação 
independente das direções sindicais. 

Eu acho que na estrutura sindical que nós temos aí, nós estaría- 
mos incorrendo em erro ao levar uma comissão para dentro do 
sindicato para ser reconhecida, porque amanhã os companheiros 
estarão na rua. Isso acontece freqüentemente. Então nós temos razões 
para desconfiar muito do tipo de sindicato que está aí, que sempre 
nos ludibriou. E eu falo mais pelo que eu conheço e a minha expe- 
riência é maior a partir de 64. Um companheiro faz uma intervenção 
hoje no sindicato e amanhã ele está na rua: o patrão fica sabendo 
disso pela via dos dirigentes sindicais comprometidos. 

Por outro lado, existem as lutas gerais. E essas, não resta a menor 
dúvida, têm que desembocar dentro do sindicato. Para uma luta 
de dissídio coletivo, não adianta cada fábrica tirar um índice para 
levar. É preciso haver uma unificação. 

Nazaré: Hoje nós, da oposição sindical de Osasco, discutimos a nossa 
atuação dentro e fora do sindicato, isto é, a atuação na fábrica. 
É bom salientar que tudo o que eu vou dizer agora são coisas sobre 
as quais não há consenso dentro da própria oposição  sindical, é 
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mais um ponto de vista meu. Trata-se de ter bem claro o papel da 
luta no plano mais geral, ou seja, ao nível sindical, e o papel das 
comissões de fábrica. Eu entendo que uma comissão de fábrica só 
existe quando a gente encaminha uma luta. Não basta juntar dez 
caras e formalizar uma comissão de fábrica de cima para baixo, 
pois antes de pintar uma luta o que você tem é um grupo de 
discussão onde se aprofundam não só as questões de nível econô- 
mico, não só a atuação no sindicato, mas também a questão política. 
Eu tenho pra mim que a gente deve ter o sindicato mais como 
um aríete. As lutas mais gerais, como dissídio coletivo, eleições sin- 
dicais, requerem uma atuação mais massiva e essa luta vai se dar 
dentro do sindicato. É claro que a gente não vai fazer isso só com 
as comissões. A gente precisa então ter claro que temos que estar 
dentro do sindicato, atuando lá. Mas é preciso também ter bem 
claro que o que vai dar força a isso e o que vai ser determinante 
para alterar o ritmo de qualquer investida nossa dentro do sindicato 
é a organização de base dentro das fábricas. 

Daí ser a nossa preocupação a de criar grupos de discussão dentro 
das fábricas e que também encaminhem lutas específicas, quaisquer 
que sejam elas. Um grupo que se forma dentro de uma fábrica tem 
plena autonomia para deliberar qual a melhor forma de atuação 
dentro dela. Esse grupo tem uma vinculação muito grande com os 
outros grupos dentro de outras fábricas através das discussões que 
se fazem entre os vários grupos de fábricas. 

Paulo: O caso é o seguinte: eu acho que está se fazendo um cavalo 
de batalha em cima de uma coisa tão pequena, batendo sempre no 
mesmo ferro. Eu estou ouvindo aqui que o sindicato pode ser posto 
de lado, que a comissão de fábrica tem que ser feita sem sindicato. 
Ora, meus amigos, é necessário ficar claro que o dirigente sindi- 
cal — se não está fazendo isso, daqui por diante tem que fazer — 
tem que esclarecer o povo, o operário e comissão de fábrica, assim 
como delegado sindical de antigamente, só vai funcionar ligado à 
diretoria do sindicato. Simplesmente o delegado sindical tem que 
ser mais politizado para agüentar a barra, por exemplo, quando há 
uma prisão de um diretor sindical. O movimento de 64 foi desar- 
ticulado por uma falha dos dirigentes sindicais, porque estavam 
todos no mesmo lugar. Quando se decreta um movimento operário, 
os líderes têm que ficar andando de táxi, procurando as concen- 
trações operárias e dando as palavras de ordem. O povo é igual a 
soldado: só anda com general. Não vem falar que peão vai resolver, 
porque peão não resolve nada. 

Zé Pedro: Eu tive uma experiência bastante concreta na empresa 
onde trabalho. A gente lá não tem uma comissão de fábrica. Mas 
a gente tem companheiros mais conscientes que discutem. Agora, 
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se nós esperássemos a direção do sindicato de Osasco organizar a 
nossa luta na firma — e olha que a nossa foi a primeira firma 
a parar em Osasco — lá não sairia greve, não. Eu não diria que se 
fosse outro sindicato seria a mesma coisa. Mas a greve lá em Osasco 
só saiu no momento em que os trabalhadores, a partir dos compa- 
nheiros mais politizados dentro da empresa, se organizaram e fizeram 
a greve sair. 

Eu gostaria de discordar de uma coisa que foi dita pelo compa- 
nheiro anterior, que é a seguinte: aqui no Brasil sempre existiu 
uma filosofia do poder dominante, da burguesia, de se pôr na ca- 
beça, não só do operário, mas de todo o povo, que fulano, só porque 
é formado, porque é doutor, tem que resolver o problema do povo. 
Isso também se dá com os sindicatos. Então se elege uma diretoria 
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do sindicato e se diz que a diretoria tem que trabalhar para o povo 
e a gente tem que se acomodar. O meu ponto de vista é de que 
as comissões de fábrica vêm no sentido de uma maior participação 
de todos os trabalhadores, para além das assembléias e reuniões 
que há dentro do sindicato. Eu acho que o sindicato só vai ser 
mais forte na medida em que os grupos de fábrica se organizarem, 
levantarem os problemas e pressionarem os próprios sindicatos a 
trabalharem. Reconheço que existem bons dirigentes sindicais no 
Brasil, mas se a grande maioria ainda é pelega e se ainda há dire- 
ções sindicais como Joaquim dos Santos Andrade e Henos Amorina, 
é por falta de base dentro das fábricas. Senão os trabalhadores 
organizados já teriam feito com que esses camaradas ou tivessem 
saído do sindicato ou passado a agir corretamente. Eu me lembro 
que em Osasco o Henos Amorina não queria levar a luta pela re- 
posição salarial. Ele só tomou uma atitude quando foi pressionado 
pelas bases, que, logicamente, não foram preparadas por ele, mas, 
sim, pelas lideranças dentro das fábricas. 

Por isso tudo eu acho que é importante formar os grupos de 
fábrica a partir das coisas específicas de cada fábrica, incentivando 
a participação de todo o trabalhador até atingir o ponto político. 
Porque eu também acho que se o trabalhador está travando hoje 
uma luta econômica, ele não vai ficar só nela. Ele também visa a 
uma participação na vida política e social do país. 

Bigode: Nós achamos importante a formação das comissões de fá- 
brica, tanto que no nosso programa as comissões de fábrica são 
um ponto de honra. Mas nós temos algumas observações a fazer 
em relação ao que foi dito aqui. A nosso ver deve haver uma 
unificação das comissões de fábrica. Temos a preocupação de que 
as comissões de fábrica não passem a existir de forma desvinculada 
uma da outra para que não comece a existir um certo sindicalismo 
localizado em cada fábrica. Nós queremos que as lutas das fábricas 
se unifiquem e sejam organizadas, dirigidas e centralizadas. É por 
isso que nós colocamos em nosso programa a importância da for- 
mação das comissões de fábrica e da sua unificação em nosso 
sindicato. 

Nós temos que fazer uma clara diferenciação: a unificação das 
comissões de fábrica depende da diretoria que está no sindicato. 
Uma diretoria combativa, que queira organizar e mobilizar a cate- 
goria, não vai só receber as comissões que possam existir, mas ela 
vai partir para organizar as comissões. Essas comissões de fábrica, 
participando do sindicato, vão influir sobre as diretorias, mesmo 
sobre as piores diretorias. 

Há outra coisa que é preciso ser considerada. Não basta que 
exista um núcleo de companheiros na fábrica que se encontrem, 
discutam e tentem levar um trabalho interno. Isso ainda não é uma 
comissão de fábrica. O primeiro passo para que ela venha a ser 
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uma comissão de fábrica é que ela seja reconhecida pelos compa- 
nheiros e realmente os represente. O segundo passo é que tenha 
autoridade para que possa inclusive ser reconhecida pelos patrões 
das fábricas. Há diferenças no setor patronal e eu acredito que com 
alguns patrões esse diálogo sobre as comissões é mais fácil e com 
outros e mais difícil. Com a experiência das últimas greves, está 
ciaro que nas empresas multinacionais é muito mais difícil. Algumas 
comissões que se formaram em conseqüência das greves demons- 
traram força, mesmo assim em determinadas fábricas os patrões não 
quiseram reconhecê-las e inclusive exerceram algum tipo de arbi- 
trariedade contra elas. Mas à medida que os trabalhadores defendem 
suas comissões os patrões não conseguem continuar agindo assim, 
^ara mim se houver um grupo de trabalhadores formado através 
dessas greves e que seja defendido pelo restante dos companheiros, 
pode-se dizer que começou a existir uma comissão de fábrica. 

E preciso ter cuidado com essa história de importação mecânica 
da idéia de comissão de fábrica a partir das experiências das "co- 
misiones obreras" na Espanha, que têm sido muito usadas nas argu- 
mentações. Nao aceitamos que se diga que as comissões da Espanha 
naaa tmham a ver com o sindicato. Tanto é verdade que, quando 
nouve abertura política na Espanha, a maioria dos sindicatos já 
^"L gldOS Pelas comissões- Dizer que as comissões de fábrica 
so podem existir a partir de experiências da própria fábrica, também 
nao aceitamos. Mesmo porque as comissões criadas a partir da 
experiência na própria fábrica são minoritárias. Digo que até ontem, 
antes da greve, quase não existiam comissões. Na verdade, há um 
dado objetivo contra o movimento operário que pode ser percebido 
principalmente ao nível da experiência de luta na própria fábrica: 
L°f 

aesemPrego. A medida que a gente leva uma luta específica 
aentro da fabrica a gente se mostra facilmente, podendo ser man- 
aaao embora. E, no caso, o problema principal não é o FGTS, que 
aeu uma autondade a mais para os patrões. O problema principal 
e o desemprego existente no país. Cada trabalhador tem 18 com- 
panneiros na porta querendo o seu emprego. Já na Espanha era 
auerente. Nao havia excesso de mão-de-obra. E quando havia, era 
aosorvido por outros países da Europa. Essa situação deu aos com- 
panneiros espanhóis uma condição objetiva de organização e mobi- 
lização a partir das lutas internas nas fábricas diferente da nossa 
aqui no Brasil. 

Hélio: Realmente ele levantou uma questão muito importante, ou 
seja, a importação mecânica da idéia de comissão de fábrica. Houve 
uma época em que a palavra de ordem era por comissões tipo 
apanha, sem reconhecer que a Espanha é uma outra realidade. 

Btt Sao Paulo, em 1975, com todo aquele problema da Villares, 
quando se registrou aquela dispensa massiva de companheiros, essas 
pessoas foram para outras fábricas, mas continuaram se encontrando 
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pelo menos nas reuniões da pastoral operária. Foi a partir daí que 
surgiu a discussão entre 16 a 20 companheiros de fábricas diferen- 
tes, principalmente fábricas do setor Sul, sobre como levar o tra- 
balho de fábrica. Assim, através da interfábrica, começou-se a fazer 
uma revisão sobre o que significava naquele momento o trabalho 
de fábrica. Isso deu um bom avanço na época para quem tinha 
pouca experiência sobre o trabalho sindical. Na fase das eleições de 
sindicato em São Paulo, após 75, houve um amoldamento entre os 
velhos sindicalistas — isto é, o pessoal que já estava há muito mais 
tempo no movimento sindical — e o pessoal, quase todo da zona 
Sul, onde existia esse tipo de interfábrica. Da discussão e desse 
ílMíOldamento é que  realmente surge hoje esse  trabalho  que eu não 
chamo üa oposição, mas das oposições. 

Bigode: Posso citar alguns fatos concretos sobre a formação das 
comissões de fábrica. Uma das primeiras experiências que tivemos 
se deu na Rádio Frigor no ano passado, inclusive numa época em 
que as comissões de empresa não discutiam com os patrões direta- 
mente e nós tivemos condições de fazer isso. Alguns detalhes devem 
ser colocados. O primeiro esboço de comissão foi, na verdade, pro- 
posto pelo próprio Departamento de Relações Industriais. Nessa 
proposta o próprio departamento indicaria os membros da comissão. 
Aí nós propusemos a votação desses companheiros e nós estivemos 
entre os membros dessa comissão. E ela existe até hoje, indepen- 
dente inclusive de qualquer greve. Agora, o dono dessa empresa — e 
este é um detalhe importante — é o Paulo Francini. Qualquer um 
que teve oportunidade de ler suas declarações nos jornais pode ver 
que ele é um dos patrões mais democráticos, e isso facilitou muito 
as coisas para nós. Negar isso seria mentir. Já na Siemens a expe- 
riência foi diferente. Hoje há uma comissão de fábrica formada por 
30 companheiros que está reconhecida pela direção, que não queria 
nem diálogo conosco quando iniciou a greve. Essa comissão inclusive 
reflete a unidade de ação dos companheiros que se opunham ã 
atual diretoria, como já havia dito o companheiro Hélio. São duas 
experiências diferentes: a primeira ocorreu antes de haver greve e 
antes das experiências vitoriosas do ABC, se deu numa fábrica es- 
pecial. Por que não se deu, por exemplo, na Bob Hilton, onde o 
nível de consciência dos trabalhadores era maior do que o dos da 
Rádio Frigor? É que, devido ao excedente de mão-de-obra, os com- 
panheiros não podiam arriscar facilmente o seu emprego, tendo 
claro que a direção da Bob Hilton não tem a posição democrática 
de Paulo Francini. 

Nazaré: O companheiro levantou a questão da dispensa do operário 
por participar de um grupo de fábrica, mas uma coisa tem que ser 
dita a respeito disso. A proposta de criar comissões de fábrica e a 
atuação do operário consciente não se restringem aos limites geo- 
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gráficos de uma base sindical, pois, mesmo sendo dispensado, o 
companheiro conserva uma estreita ligação com o pessoal e quando 
ele sai da base sindical ainda se mantém na discussão, na atuação, 
na troca de experiências. 

Bigode: Bom, realmente as perdas de emprego não fazem com que 
todo trabalhador desista da nossa luta. Os companheiros já com uma 
consciência clara permanecem. Agora, quando você pensa em movi- 
mento operário, em comissões de empresa representativa da cate- 
goria, nós não podemos pensar só nesse trabalho de formação de 
núcleos operários mais conscientes que vão dar a direção (tó Uma 
luta dentro de uma fábrica. E aí, quando nós falamos em termos 
de abranger O conjunto da categoria, é que colocamos a importância 
de uma diretoria combativa dentro do sindicato. Nesse caso perder 
o emprego não é muito importante porque você vai para uma outra 
fabrica e através dessa diretoria combativa há possibilidade de uni- 
ficação do trabalho que existia na fábrica anterior. Ao passo que 
nao existindo isso o companheiro pode se isolar e o trabalho da 
fabrica anterior deixar de existir. 

Nazaré: Eu não sei se necessariamente seria preciso uma direção 
sindical para fazer esse trabalho porque essa unificação se dá na 
pratica mesmo. O companheiro, saindo da base sindical e indo para 
outro setor, sempre encontra um meio de se aproximar de outros 
companheiros. 

Jacó — Evidentemente, eu acho que o nosso sindicalismo só poderá 
sobreviver com o trabalho de base e que realmente esse trabalho 
deve ser organizado através de comissões de fábrica. O que eu acho 
que existe atualmente é mais um movimento do que comissões que 
estão se formando. Quando se fala em comissão de fábrica se fala 
em eleição de uma comissão de fábrica. O que existe hoje é um 
movimento de grupos que se reúnem e que se denominam comissão, 
grupo ou coisa parecida de fábrica. Eu não concebo a desvinculação 
da comissão de fábrica da futura estrutura sindical. Eu acho que 
ela deve ter toda independência possível e imaginável, mas deve 
pertencer à estrutura sindical. Eu perguntaria: dentro de uma estru- 
tura dessas quem iria decretar a greve, fazer as negociações cole- 
tivas? Veja, por exemplo, o problema da Espanha. Lá as comisiones 
obreras são hoje uma central sindical, como é a UGT. E a posição 
desse grupo é de que são as comissões de fábrica que devem decre- 
tar greves e fazer as negociações coletivas. Nisso ele se opõe a 
outra central sindical, que acha que deve ser o sindicato. Nós nos 
identificamos mais com as comisiones obreras, mas não é uma 
questão de copiar e, sim, de aproveitar a experiência. 

No nosso caso eu acho que as comissões  de fábrica devem ser 
oficializadas, sem dúvida, com total independência. Os seus membros 
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devem ser eleitos, com seus mandatos determinados pela própria 
comissão, com seu estatuto criado também dentro dela. O que existe 
atualmente é um movimento que está crescendo, mas ainda não 
pode ser chamado de comissão de fábrica. Ao menor sentido de 
repressão mais violenta, nós estaremos fatalmente eliminando todos 
esses grupos de fábrica. 

Hélio: Aqui eu tenho uma concepção diferente. É exatamente pelo 
que você acabou de dizer — à menor repressão acabam as comissões 
de fábrica — é aí que eu vejo a garantia das comissões de fábrica. 
Na Espanha realmente houve um grande problema, que foi o fato 
das comissões de fábrica terem sido encampadas por uma única 
direção política. Para mim a comissão daqui deve ser abrangente. 
Agora, dizer que a comissão só existe a partir de eleição, isso pra 
mim é incorreto. A questão central, pra mim, para que os embriões 
de hoje possam evoluir para as futuras comissões, não é a eleição, 
mas, sim, a representatividade. Nem na Espanha se elegiam também 
as comissões com assembléia de toda a fábrica. Eu conheço fábri- 
cas, pelo menos aqui, que reúnem 40 operários e escolhem uma 
comissão de 5 ou 6. Isso representa o que hoje a gente tem con- 
dição de avançar. Se toda a fábrica votasse nos caras eles seriam 
reconhecidos e seriam mandados embora, como aconteceu, em 66, 
na Espanha, quando as comissões levaram aquela porrada quando 
foram para o sindicato e houve aquela ida e vinda. 

O grande problema, pra mim, de não querer copiar o exemplo 
da Espanha é porque eu acho que em termos de luta sindical a 
comissão de fábrica tem que estar acima dos partidos. Eu sou contra 
o pluralismo sindical e acho que devemos cair numa CGT ou coisa 
parecida. Não estou entre aqueles que acham que o cristão forma 
uma, outro forma outra, pois isso só serve para dividir o movimento 
operário. 

Jacó: Eu diria que eu tenho tendência à unidade sindical, mas acho 
que isso é discutível. Eu não afirmaria que sou contra o pluralismo 
porque há exemplos da Itália que mostram que a classe trabalha- 
dora está muito mais mobilizada do que em outros países onde 
não há pluralismo. É um tema para se discutir. 

Hélio: As experiências que eu conheço me permitem afirmar que 
avançar para uma CGT ou numa CUT é a fórmula mais correta. 
Por outro lado, a representatividade da comissão não é qualquer 
um que determina, mas, sim, as lutas concretas. Ela existe a partir 
do momento em que você leva uma bandeira de luta dentro da 
fábrica e isso é assumido como resultado de toda uma discussão 
anterior. Agora, vamos deixar bem claro que isso tudo que existe 
ainda está numa forma bastante embrionária e vai dar muita dis- 
cussão e a prática é que vai ensinar qual o caminho mais correto. 
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Jaco: Hélio, o problema é o seguinte: nós temos que discutir coisas 
para o futuro, consolidar as comissões de fábrica e não permitir 
que nenhum movimento ou repressão as elimine. 

Cara a Cara: Hélio, você havia dito que não admite qualquer es- 
pécie de vinculação entre as comissões de fábrica e o sindicato, 
amda que seja quebrada a atual estrutura sindical. Apesar disso 
você reconhece, tanto quanto o Bigode, a importância da unificação 
das lutas das comissões. Você discorda, no entanto, de que isso 
deva ser feito através do sindicato. Diante disso, de que forma seria 
encaminhada essa unificação? 

Hélio: É uma questão discutível, porque na prática isso está acon- 
tecendo muito pouco. Em 75 eu participei da interfábrica e nós 
tínhamos 12 fábricas participando da discussão. Isso pra mim era 
a coisa mínima que organizava as comissões de fábrica. Aliás, naquela 
época não se falava em comissões e, sim, em grupos de fábrica. 
Isso ainda hoje continua existindo. Você tem, às vezes, reuniões da 
oposição onde estão presentes 10, 20 ou 50 fábricas. Agora, qual 
a forma que isso futuramente vai tomar? Eu, particularmente, acho 
que a forma de interfábricas vai acabar desembocando num pro- 
cesso de uma direção de comissões. Eu não estou fazendo previsões, 
mas acho que a coisa realmente se encaminha para uma coordena- 
ção interfábricas. 

Cara a Cara: Hélio, essa coordenação interfábricas não levaria a um 
sindicalismo paralelo, contra o qual você já se colocou? 

Bigode: Pô, vocês estão roubando as minhas perguntas... 

Hélio: Olha, sindicalismo paralelo já foi tentado no Brasil e nunca 
deu certo porque nós temos um grande problema — reconhecido 
por quase todos — que é o do baixo nível de consciência da classe 
trabalhadora. Não porque a gente queira, mas há toda uma história 
que explica o porquê disso. O que eu estou defendendo não é um 
sindicalismo paralelo. Deixei muito claro, desde o princípio, que a 
comissão de fábrica vai agrupar sempre os elementos mais comba- 
tivos: enquanto o sindicato agrupa sempre toda a categoria. As co- 
missões de fábrica não negam o sindicalismo, mas o reforçam, só 
que de forma independente. 

Eu também tenho muito medo do sindicalismo paralelo. Seria uma 
piada você imaginar alguém com carteirinha de sindicato ilegal aqui 
no Brasil. Que lugar você teria para fazer reuniões ou assembléias 
de dissídio coletivo? Além do que os companheiros da fábrica nunca 
assumiriam esse tipo de sindicato. Tanto isso é verdade que todos 
os elementos que lutam pelas comissões de fábrica estão atuando 
dentro do sindicato oficial, não enquanto membros das comissões, 

33 



mas enquanto companheiros de fábrica. Acrescente-se ainda que essa 
proposta vai além do sindicalismo oficial: você vai organizar cara 
que é sindicalizado e cara que não é sindicalizado. E não me venham 
dizer que se derrubarmos a estrutura sindical todo mundo vai se 
sindicalizar, porque isso não é verdade. Isso não acontece nem numa 
Itália nem numa França. 

Enfim, a comissão de fábrica representa aqueles companheiros 
mais combativos dentro da fábrica e que vão, a partir das discussões 
com todos os operários, organizando as formas de luta e levando 
as lutas também para dentro do sindicato. No momento de dissídio 
não é a comissão de fábrica que vai levantar a palavra de ordem 
de greve. Ela pode levá-la para dentro do sindicato. Se este não 
assumir a luta, a comissão assume. 

Baixinho: É bom lembrar que os trabalhadores não conquistam nada 
de graça, mas só através da luta. Ora, o sindicato que no Brasil 
nasceu com Getúlio já nasceu atrelado, com uma estrutura que 
amarrava os meios de luta dos operários. Já estava tudo sob con- 
trole, não escapava nada, também por causa da contribuição sindical. 
As comissões de fábrica são um organismo novo para a classe 
operária defender seus interesses. Elas começam por lutinhas peque- 
nas até se organizarem e lutarem por coisas maiores. No momento 
atual, pra mim elas têm que ser independentes, porque a maioria 
dos dirigentes sindicais que estão aí não estão a fim de assumir as 
verdadeiras lutas da classe. Agora, falando em termos de futuro, 
eu não sei. Pensando, porém, no presente que a gente vive, a luta 
tem que ser levada independentemente dessa estrutura sindical. Como 
podemos pensar, hoje, em ligar esse trabalho com o sindicato exis- 
tente? Acho que não seria correto. 

E tem mais: eu acho que a luta da classe operária é que vai 
levar ao fortalecimento do sindicato. Uma diretoria autêntica não 
vai surgir do vento, mas, sim, do movimento da classe. O movimento 
é que vai criar as lideranças autênticas, que vão se comprometer 
com os trabalhos de base e incentivá-los. Me parece que o trabalho 
das comissões é o embrião de um organismo independente da classe. 
Se amanhã ou depois a classe operária se movimentar e criar con- 
dições de romper com essa estrutura sindical e criar lideranças 
sindicais de confiança, autênticas, eu acho que aí a classe vai poder 
passar a acreditar numa estrutura sindical. 

É preciso dizer também que as comissões muitas vezes são hetero- 
gêneas. Têm companheiros com um nível de pensamento maior ou 
menor. Mas no fundo elas têm uma certa direção dentro das fábri- 
cas e nos momentos de luta elas tendem a crescer; nos momentos 
em que não há lutas elas se restringem aos companheiros mais 
combativos e se preservam. Por isso é que eu acho importante a 
colocação do Hélio de que elas têm de ser abertas para os empre- 
gados e fechadas para os patrões. Só assim nesses momentos não 
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se perdem as comissões, seus componentes não são todos despedi- 
dos. Se alguns vão embora, outros ficam para dar continuidade no 
trabalho. Concluindo, então, eu acho que é fundamental o avanço 
na discussão a nível das fábricas. E esse trabalho tem se estendido 
a outros companheiros em diversas fábricas. 

Zé Pedro: Na realidade são poucas as comissões de fábrica que 
existem. Já há algumas comissões legais a partir do movimento gre- 
vista do mês que passou. Do meu ponto de vista as comissões de 
fábrica têm que ter a sua independência, mas eu não concordo que, 
no momento em que for quebrada a estrutura sindical que aí está 
e se tiver diretorias autênticas, as comissões devam funcionar total- 
mente independentes da estrutura sindical. Se o nosso trabalho é 
um trabalho de sindicalista, eu não vejo por que, no momento em 
que você quebrar essa estrutura, a direção do sindicato, eleita a 
partir dos trabalhos das comissões de fábrica, não possa ajudar a 
dinamizar esses grupos de fábrica. 

Eu concordo em parte com o Bigode quanto à questão da rota- 
tividade da mão-de-obra. Ela, de fato, tem impedido o avanço da 
criação desses grupos de fábrica. Quando o companheiro atinge um 
certo nível de maturidade, um certo nível de comprometimento com 
as lutas da sua classe, ele pode sair daqui e ir para a Bahia, ir 
para qualquer lugar, que ele vai procurar formas de se organizar 
com outros companheiros, mesmo que ali não tenha nenhum no 
nível dele. O que eu tenho percebido, em termos da realidade que 
a gente tem vivido dentro da fábrica de uns anos para cá, é que a 
gente começa a formar companheiros e, no momento em que eles 
passam a fazer um trabalho mais concreto, a questionar as contra- 
dições dentro da fábrica, aí eles perdem o emprego. Muitas vezes o 
companheiro não atingiu aquele ponto em que ele pode se virar 
sozinho e procurar outros grupos por sua própria conta. Nesse caso 
ele se dispersa mesmo. Portanto, é verdade que a rotatividade da 
mao-de-obra tem sido um empecilho, não só para a formação das 
comissões mas no processo da luta mesmo da classe operária. 

Lima: Eu pão concordo com o que foi colocado aqui sobre o fato 
da comissão de fábrica dever ser aberta para os companheiros e 
fechada para os patrões. Ora, à medida que a comissão vai cres- 
cendo, o patrão vai ter que saber da coisa. Além disso, eu acho 
que a comissão tem que ser aberta, esclarecida, para poder debater 
com o patrão. Se não vai debater com o patrão, como é que vai 
conseguir alguma coisa? 

Bigode: Complementando o que o companheiro Lima colocou — aliás, 
eu estou de total acordo com ele —, eu queria dizer que a arma 
de defesa que o trabalhador tem para que o patrão não faça nada 
contra essas comissões abertas que discutem com ele e que inclusive 
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se sentam com ele e antes de mais nada esgotam tudo o que é 
possível em termos de conversação, essa arma é a capacidade de 
mobilização e organização da categoria. Os que estão na mesa sabem 
que os membros das comissões que foram feitas a partir das últi- 
mas greves não são de imediato mandados embora. As greves deram 
pelo menos momentaneamente um espírito de unidade para os tra- 
balhadores que a fizeram e o patrão hoje não tem certeza de que, 
se ele mandar embora amanhã fulano ou beltrano, a fábrica não 
volta a parar. 

Agora eu quero fazer uma pergunta quanto a essa visão de que 
as comissões de empresa devem ter uma coordenação geral e uma 
vida independente do sindicato. Eu pergunto: se nós formarmos uma 
coordenação dessas comissões, que inclusive possa baixar ordens 
para os companheiros tomar conhecimento das suas necessidades 
e determinar a ação que deve ser feita por essas comissões, objeti- 
vamente ela não estará levando na prática um sindicalismo paralelo? 
Na verdade, independentemente de querermos ou não levar esse 
sindicalismo paralelo, se essa coordenação tiver essa autonomia e 
essa direção centralizada sobre os trabalhadores, ela será um outro 
sindicato. E com isso eu não estou de acordo. Aí é que eu acho 
que a unificação deve se dar no sindicato. Esse centralismo, essa 
capacidade de organização e direção, tem que se dar no sindicato, 
inclusive considerando que os nossos companheiros do Brasil têm 
toda a sua experiência voltada para o sindicato. Vocês podem ter 
certeza que, a partir dessas últimas greves, em muitos casos quem 
saiu vitorioso de imediato, até a nível eleitoral, foi o próprio Joa- 
quim de Andrade, na medida em que os companheiros das fábricas 
têm consenso de que é o sindicato que tem que dirigi-los. 

Hélio: Eu gostaria de dizer alguma coisa bem rápida para poder 
passar para a terceira questão. É lógico que essa questão é e não 
podia deixar de ser polêmica. E é bom que isso aconteça hoje. Se 
hoje a comissão leva um trabalho e ele passa por cima do sindicato, 
ótimo, porque o sindicato é uma grande porcaria. A gente tem que 
lembrar que estamos vivendo num lugar em que a estrutura sindical 
ainda não foi quebrada. A meu ver há três coisas que caracterizam 
bem as comissões: 1») a comissão reúne os elementos mais comba- 
tivos; 2») ela reúne elementos sindicalizados e não-sindicalizados; 
3*) ela tem um papel que excede aquele que é quase exclusivo do 
sindicato: ela leva também a uma forma de educação política não- 
partidária. E isso não é sindicalismo paralelo. 

Já que se falou tanto em termos de Espanha, eu não vi ninguém 
jogar a acusação de que as comisiones obreras eram sindicalismo 
paralelo. Eu acho que, no lugar da gente acusar as comissões de 
sindicalismo paralelo, nós devemos nos aprofundar no conceito: o 
que significam as comissões hoje? qual o significado delas dentro 
da atual estrutura sindical? qual é a possível ligação, hoje, entre 
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uma fábrica e outra? Todas essas questões podem ser discutidas 
sem se negar um sindicalismo autêntico. Já na minha primeira inter- 
venção eu deixei bem claro que o fato de uma oposição ser eleita 
para um sindicato não é motivo para você abrir as comissões de 
fábrica para o sindicato. E sobre isso acho que posso aprofundar 
as coisas. 

Para eliminar qualquer dúvida: eu acho que o sindicato é irre- 
versível, ele não vai sumir, não vai assumir uma nova forma de 
organização ao nível da participação simplesmente sindical. Caso 
contrário, ao atribuir um papel político-partidário ao sindicato, você 
o estaria negando. Porque o sindicato, classicamente, desde o tempo 
em que ele começou a se afirmar até hoje, só atuou, pelo menos 
na maioria dos casos, como órgão de resistência econômica. Se 
contam nos dedos as questões em que o sindicato conseguiu se 
envolver politicamente no Brasil. 

De qualquer forma essa polêmica é muito interessante e está 
arejando todo mundo. O que acontece é que todo mundo tem medo 
das comissões, medo da organização dos trabalhadores dentro das 
fábricas. Isso se traduz na afirmação de que o operário tem que 
depender sempre de alguém que está acima dele para resolver seus 
problemas. 

Jacó: Todas as proposições do Hélio são válidas, mas ele firmou a 
proposta da interfábricas e isso realmente torna difícil desmanchar 
a imagem do sindicalismo paralelo. Não digo que agora as comissões 
de fábrica são comissões em paralelo, mas a proposição da inter- 
fábricas. .. 

Hélio: Tudo bem, e eu estou disputando cargo dentro do sindicato 
oficial... 

Jacó: Mas e daí? 

Luta Sindical e Luta Política 

"Se nós ficarmos calados, os sindicatos e as vanguardas, sobre a 
questão da anistia, das liberdades democráticas e constituinte, quando 
é que o trabalhador vai se politizar, quando é que o trabalhador 
vai ouvir falar dessas coisas?" 

Nazaré: Nossa experiência mostra que as palavras de ordem políticas 
não estão realmente mobilizando a classe operária, dado o seu baixo 
nível de consciência e de educação política, sem contar a tradição 
populista que ainda pesa sobre ela. Na verdade, o que está mobili- 
zando a classe, hoje, são palavras de ordem principalmente de cunho 
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econômico, ou seja, por melhores condições de vida, por melhores 
salários etc. Não é questão de pensar que essas coisas não interes- 
sam. É uma função da vanguarda operária levar também para as 
suas bases, para o seu meio de luta esse tipo de discussão. O que 
a gente vê hoje é que realmente as palavras de ordem mais políticas 
não têm muita ressonância dentro das fábricas, assim em termos 
gerais. Existe discussão política que é travada mais a nível de van- 
guarda, de pessoas que estão mais à frente. 

Sobre a questão da relação do movimento operário com outros 
setores sociais das oposições brasileiras, pra mim é evidente que 
esse negócio do movimento operário se fechar em si mesmo e fazer 
suas lutas sozinho é um absurdo. O operário deve, portanto, aliar-se 
aos setores oprimidos da sociedade. Só assim ele se libertará do 
arrocho econômico, político e social. 

Cara a Cara: Você poderia especificar um tanto melhor com que 
setores a classe operária poderia se aliar neste momento visando 
desenvolver conjuntamente uma luta por democracia e obter res- 
paldo para as suas lutas de caráter mais corporativo? 

Nazaré: São os setores realmente comprometidos com as bandeiras 
a serem levadas pela classe operária enquanto elemento fundamental 
de transformação da sociedade. Não dá pra gente entrar muito nessa 
discussão porque nós não a aprofundamos muito dentro da oposi- 
ção sindical de Osasco. Como opinião pessoal, eu acho que só se 
pode estabelecer uma ligação, uma aliança, com todos os setores 
realmente comprometidos com todo o desenvolvimento da luta dos 
trabalhadores. É claro que tem que haver aí todo um processo de 
discussão que não se limita ao engajamento do operariado em pala- 
vras de ordem que possam surgir. É necessário que o operário 
entenda as coisas, que ele tenha uma educação política para a 
atividade política. Então, interessam aqueles setores que estão de 
fato empenhados em fazer com que o operariado se desenvolva 
politicamente. 

Hélio: O movimento operário não tem condições, mesmo querendo, 
de se fechar em si mesmo. Eu prefiro, já que a gente fala tanto 
na prática, ver qual é a forma concreta pela qual as coisas estão 
acontecendo. Por exemplo, nas eleições sindicais a gente tirou um 
pôster. É lógico que a gente não foi vendê-lo nas fábricas, porque 
com ele nós queríamos arrecadar dinheiro. Então quem levou isso 
para nós foram os estudantes. Isso é uma das formas. Pode-se até 
questionar se é a melhor forma. Outro ponto é a questão das dis- 
cussões: há uma forma de articulação com pequenos setores que se 
dá através de palestras, cursos, debates, o que exige toda uma 
infra-estrutura que normalmente nós não temos ainda. Neste mo- 
mento se o intelectual se dispõe a fazer isso, sem uma ligação orgâ- 
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nica — eu acho que este ponto tem que ficar bem claro — é possível 
que isso aconteça. É possível você arrumar um pessoal no bairro 
e convidar um cara para discutir alguma coisa lá, porque o operário, 
que está 10, 12 horas dentro da fábrica, não tem tantas condições 
para fazer isso. 

Agora, em princípio eu acho que essa ligação tem que vir mais 
ao nível de um trabalho, quer dizer, não se pode confinar o inte- 
lectual lá em cima e o operário lá embaixo e de vez em quando 
chamar o intelectual. Se há algum intelectual ou professor, enfim, 
alguma pessoa interessada em contribuir para a luta, ela sabe nor- 
malmente aonde vai buscar isso. Pode ser, por exemplo, através de 
um curso de madureza de bairro, de debates, o que me parece até 
mais importante. Eu acho que se deve procurar estabelecer relações 
com outros setores, mas deixando muito clara a independência do 
movimento operário. Não podemos admitir coisas que aconteciam 
no passado — e eu não sei até que ponto o pessoal do movimento 
estudantil concorda com isso — quando o operário se organizava 
e o estudante é que queria dirigir a luta. Hoje tanto o estudante 
como a gente fizemos uma revisão disso tudo e vimos que essa 
nao era a melhor forma. 

Hoje o movimento operário é bastante fraco e o trabalhador en- 
trenta bastantes problemas devido às suas condições de vida, sobran- 
do muito pouco tempo para ele pensar nas questões mais gerais que 
aizeni respeito a toda a sociedade brasileira. Por isso é que são 
importantes essas ligações. Agora, ligação efetiva, ligação orgânica, 
para isso eu nao vejo hoje muitas condições. Na verdade, o que me 
parece possível hoje é a aproximação de algum grupo de operários 
com algum grupo de intelectuais. 

Vamos passar para as outras questões. Sobre anistia eu acho im- 
portante dizer que nós temos discutido muito pouco por causa do 
próprio volume de coisas que têm acontecido no movimento ope- 
rário. Devemos nos perguntar que tipo de anistia é essa, a quem 
ela vai servir, se vai ser para todos ou só para alguns? Pegando 
uma parte do problema da anistia, mais do ângulo do trabalhador, 
importa muito que esses companheiros que participaram as lutas 
operárias tenham condições de voltar às suas atividades nas fábricas, 
no seu sindicato etc. 

Quanto às liberdades democráticas, sem entrar muito fundo na 
questão e ficando mais na experiência que eu tenho, acho que ela 
aeve ser levada em termos de questões concretas. Eu acho funda- 
mental a Uberdade de expressão e organização, isto é, você poder 
se organizar independentemente nas fábricas, poder ter jornais pró- 
prios dos operários etc, o fim da lei antigreve etc. 

Constituinte, eu, neste momento, sou contra. Acho que ela vem no 
bojo de uma luta que, na verdade, ainda não está dada. Parece-me 
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necessário maior discussão sobre o assunto. Quando eu digo que 
sou contra, sou contra agora, hoje. A questão não está sendo sufi- 
cientemente discutida nem entre os operários e nem mesmo entre 
os outros setores. Que Constituinte é essa? livre, soberana? de que 
forma é eleita? todos os partidos poderão aparecer antes? Existiriam 
alguns critérios pra gente poder se posicionar em cima dessa Cons- 
tituinte. Eu acho que uma Constituinte só serviria na medida em 
que o movimento avançasse e que todos os partidos operários tives- 
sem condições de ser legalizados. Se houvesse qualquer restrição ao 
poder dessa Constituinte, já não seria uma Constituinte como eu 
penso. 

Nazaré: A respeito da anistia, eu não só sou a favor como também 
não vou limitá-la tão-somente aos operários que foram presos. Há 
muito mais gente — não só operários — que se envolveu na luta 
e que também deve ser beneficiada com a anistia. Já Constituinte, 
eu acho que é uma coisa mais dificil para o operário entender no 
momento. Pra se falar em Constituinte, primeiro é necessário falar 
em liberdade partidária, em liberdade de organização, manifestação 
e expressão. Essas palavras de ordem devem ser levadas ao operário 
de uma forma que ele entenda. Exatamente porque existem Consti- 
tuintes e constituintes. É muito mais sensato falar para um operário 
em liberdade sindical e partidária para que ele entenda o sentido 
da Constituinte. Afinal, as liberdades democráticas são pressuposto 
de qualquer Constituinte decente. 

Jacó: Já que estamos falando de questões mais propriamente polí- 
ticas, eu gostaria de questionar até que ponto os empresários nacio- 
nais não estão perdendo o poder político e até o poder de influência 
na estrutura administrativa do governo? Até que ponto não houve 
um chamamento do empresário nacional à classe trabalhadora numa 
tentativa de abertura pelo menos momentânea, que talvez fosse in- 
teressante para a classe trabalhadora agora, mas que, evidentemente, 
no futuro teria que ser rompido? Eu concordo plenamente que o 
trabalhador e a burguesia muito dificilmente vão conciliar os seus 
interesses. Mas no momento nós vemos as multinacionais influen- 
ciarem violentamente a política econômica do governo, o que me 
faz colocar em debate até que ponto não há uma anuência do em- 
presário nacional para essas greves que nós vemos hoje? Afinal, 
não vimos um mínimo de repressão ou de uso do FGTS em termos 
de dispensa. Há até alguns apoios do próprio empresariado nacio- 
nal. Antigamente também existia uma determinada conciliação entre 
determinadas classes sociais, que, para se segurarem no poder, man- 
tinham um esquema de governo que interessava mais à classe tra- 
balhadora do que o atual, um esquema de governo em que realmente 
o trabalhador ou as cúpulas sindicais intervinham. Até que ponto 
hoje não está acontecendo o mesmo? 
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Zé Pedro: Antes de mais nada eu vou procurar responder às questões 
do item 3. No meu ponto de vista não é todo mundo da classe 
operária hoje que vê com clareza o que sejam liberdades democrá- 
ticas, o que é Constituinte ou mesmo anistia. Muitos trabalhadores 
não sabem o que significam essas palavras. É só uma camada muito 
pequena de trabalhadores que consegue saber. Respeitando o nível 
da gente e dos companheiros que estão ligados à gente, eu acho, 
no entanto, que elas devem ser levadas agora, desde que transmiti- 
das numa linguagem que o trabalhador entenda. 

Pessoalmente eu acho que a anistia tem que ser ampla e irres- 
trita. Eu acho que a Constituinte é uma conseqüência das liberdades 
democráticas, mas a gente fala delas numa outra linguagem, para 
que elas não fiquem numa linguagem muito abstrata. Isso se dá 
no momento em que a gente discute com os companheiros que é 
necessário acabar com a lei do arrocho salarial, com a lei 4.330, 
que você tem que negociar diretamente com os patrões. Essa é uma 
forma de, junto com os trabalhadores, ir conquistando as liberdades 
democráticas. Com relação à Constituinte eu não sou contra, desde 
que você ligue a Constituinte à liberdade dos trabalhadores criarem 
os seus partidos e definirem os seus programas. 

Neste momento o que mobiliza de fato a classe operária é a luta 
econômica, a luta para sobreviver, porque o salário do trabalhador 
está horrível. Haja vista que os trabalhadores estão fazendo greve. 
Isso é um sinal de que não estão agüentando a situação. Outra coisa 
que mobiliza o trabalhador é o transporte coletivo e também o 
INAMPS. Mas em primeiro lugar ainda está a conquista de salários. 

Quanto ao segundo item, eu acho que a classe operária deve se 
alinhar, sim, com outros setores sociais da oposição brasileira. Por 
exemplo, a questão dos intelectuais: existem alguns deles que estão 
defendendo a bandeira que visa acabar com o regime de exceção, 
que visa à participação de todas as camadas da sociedade. É claro 
que essa já é uma prática que esses intelectuais estariam fazendo 
para poder ganhar da gente essa aliança para trabalharmos juntos 
e fazermos alguma coisa em comum. Claro que aí eu também sou 
defensor de que a luta dos trabalhadores dentro da fábrica e a 
votação de um programa para conquistar o sindicato, isso tudo cabe 
aos trabalhadores. Eles é que têm que decidir a forma de encami- 
nhar essa luta. Mas eu não acho que se deva parar aí. Eu acho, 
por exemplo, que, se setores como a Ordem dos Advogados, os 
grupos mais avançados da Igreja, o movimento estudantil, levantam 
bandeiras de luta que levam a melhores condições de vida para o 
povo, então nesses momentos a classe operária tem que se identi- 
ficar com eles e fazer as alianças para o bem comum. 

Eu não concordo é com a posição do Jacó de se fazer alianças 
com os patrões. E isso não é nenhum sectarismo de minha parte. 
Analisando todo um passado que a gente viveu, marcado por essa 
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"revolução" que veio em 64 — e por isso mesmo hoje eu fico muito 
preocupado com essa Frente de Redemocratização,  com Magalhães 
Pinto, Euler Bentes e tal — levando em consideração a prática que 
esses'caras tiveram, não dá pra confiar neles. Magalhães Pinto, por 
exemplo, mandou matar operários lá em Minas Gerais  quando ele 
era governador. Ele foi um dos articuladores do movimento de 64 
e nós sabemos quanto esse movimento custou e ainda está custando 
hoje para nós, pois ele não veio trazer nenhum beneficio para _a 
classe trabalhadora e ainda impediu o sindicato de ser um órgão 
livre da classe operária, colocando sérias restrições a todas as classes 
oprimidas do Brasil. E  essa "revolução  de  64"  foi preparada por 
esses elementos que estão aí falando da Frente de Redemocratização. 

E veja bem, aí é que eu entro na questão dos patrões. O que 
os patrões fizeram no sentido de evitar que essa "revolução" viesse 
fazer tanto mal assim para a classe trabalhadora? Não fizeram nada. 
Eu me assustei esses dias quando peguei a Folha ãe Sao Paulo e vi 
um capitão de indústria, como é o sr. Ermírio de Morais, criticando 
o sistema e dizendo que ele tem que mudar e patati-patata. Eu fui 
funcionário desse homem e sei como é carrasco na Alummmm, em 
Sorocaba. Esse homem, uma vez quando 55 trabalhadores, no tempo 
do governo Mediei, paralisaram as máquinas e ficaram junto delas, 
num  movimento  igual  ao  que  está  se  fazendo  hoje,  esse  mesmo 
capitão  de indústria não  quis nem  saber  o  que  os  trabalhadores 
queriam. O que ele fez foi dizer aos trabalhadores que eles tinham 
cinco minutos para ligar as máquinas, ou eles seriam demitidos sem 
direitos   Eles  não  ligaram  e  ele  mandou  o  pessoal  embora,  sem 
direitos  Agora, na hora que ele faz uma palestra no Ruth Escobar, 
tem dirigente sindical que pergunta pra ele por que ele ficou calado 
esses 14 anos e só agora volta a falar. Aí ele diz que os operários 
também ficaram calados e também se acovardaram... 

Mas por que eles se acovardaram, sr. Ermírio de Morais? Se 
acovardaram porque o sr. e outros colegas seus, que pertencem a 
sua mesma classe, deram toda uma cobertura e ate dinheiro para 
a Operação Bandeirante fomicar os trabalhadores e toda a torça 
viva da nação. Hoje, se ele está falando em democracia e criticando 
o regime, é porque seus interesses econômicos foram pro espaço. 
Ele está vendo as multinacionais engolindo ele. Então, analisando 
a sua prática no passado, a gente vê que ele ajudou esse sistema 
a esmagar a gente. Ajudou a pisar a bota firme em cima da gente. 
Por que é que agora nós vamos abrir mão e querer negociar com 
esse pessoal? Amanhã ou depois, quando esse regime cair, quando 
os interesses dele forem novamente restabelecidos, quem megarante 
que ele não volta a fazer a mesma coisa e dar condições da Operação 
Bandeirante e da repressão baixar em cima dos trabalhadores? 

Devemos abrir o olho, porque o que está havendo é um descon- 
tentamento porque os interesses dos patrões nao estão sendo mais 
atendidos como antes. Eles estão brigando entre si. É importante 
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que eles briguem, mas nós não podemos ficar esperando que isso 
vá ser por toda a vida. E pra mostrar que o empresário nacional 
não é mais bonzinho do que o outro, teve uma empresa nacional, 
a Mecânica Santos, lá de Osasco, que mandou 28 trabalhadores em- 
bora por causa da greve. 

Hoje quando a gente analisa a situação, a gente fica muito preo- 
cupado porque, à medida que o capitalismo avança, ele cria novas 
formas de dominação. Até então eles dominavam na base da cace- 
tada e da porrada. Mas vai chegar o tempo em que isso não vai 
ser mais possível dentro do contexto mundial. Então ele tem que 
mudar de forma assim como mudou na Europa. O que ocorre, nesse 
caso, é uma dominação ideológica da classe trabalhadora, que pode 
ser até pior do que a dominação pela repressão, porque ela deixa 
o camarada enganado, pensando que ele está sendo o dono da bola, 
quando ele não está sendo coisa nenhuma. Na verdade, ele vai levar 
muito mais tempo para poder enxergar e fazer as coisas. 

Cara a Cara: O companheiro Zé Pedro se referiu ao perigo que re- 
presenta para a classe operária um determinado tipo de movimento 
democrático que surge a partir da necessidade do próprio sistema 
se recompor. Mas o Nazaré disse que para a classe operária, hoje, 
palavras de ordem como anistia e Constituinte não têm penetração 
ou são mal compreendidas pela classe. Isso significa que, se há 
concretamente uma ameaça para a classe operária, no sentido de 
não conseguir chegar à democracia que atenda aos seus interesses, 
também não se está vendo uma forma de encaminhamento prático 
da luta política da classe. Então a questão é saber qual é a alter- 
nativa concreta que se está criando. Talvez o que Nazaré tenha 
colocado seja muito mais um problema de forma que de conteúdo. 
Deu pra gente perceber, a partir do material de imprensa sobre as 
últimas greves, que, embora nem sempre fique claro para os ope- 
rários a questão da Constituinte, é evidente que a luta por liberdade 
sindical é uma luta contra o regime que está aí, assim como a 
questão salarial passa pelo Estado, pelo governo. O operário sabe 
muito bem o que é o governo. E uma coisa leva a outra, porque 
governo pode ser ligado a regime e regime a liberdades democráticas. 

Nazaré: Eu queria complementar o que o Zé Pedro falou. Eu vejo 
o negócio do seguinte modo: burguesia é burguesia, proletário é 
proletário, são interesses totalmente diferentes. Não vejo distinção 
entre o capitalista internacional e o burguês nacional. 

Baixinho: No roteiro para o debate vocês falam de três coisas: 
anistia, liberdades democráticas e Constituinte. Anistia pra mim é 
uma coisa que, mesmo que muitas vezes não seja bem entendida, 
todo mundo aprova. Sobre a Constituinte eu acho que, se no mo- 
mento que a gente vive agora, fosse possível uma Constituinte que 
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abrangesse as reivindicações dos operários, isto é, se fosse possivel 
uma correlação de forças dentro da qual a classe operária pudesse 
impor suas propostas, aí, sim, eu acho que ela teria sentido. A gente 
tem que levar em consideração que a nossa classe no momento 
ainda está muito débil, lutando por reivindicações econômicas pe- 
quenas. Se dentro do movimento há setores que entendem essa 
palavra de ordem, a maioria não entende. Eu tenho uma preocupa- 
ção com os companheiros com que discuto no sentido de desarmar 
essas armadilhas que vêm pra cima da gente, essas demagogias de 
que o Zé Pedro acabou de falar. 

Bigode: Eu quero fazer uma pergunta que já é uma intervenção: 
para organizar e mobilizar a categoria era melhor antes de 64 ou 
depois de 64, com este regime de exceção? é melhor a conjuntura 
de 72 ou de 78? é melhor este governo de exceção ou um governo 
um pouco mais aberto? Qualquer abertura, por menor que seja, é 
melhor para a organização e mobilização dos trabalhadores ou não? 

Paulo: O que o companheiro disse tem bastante razão de ser. A 
gente não pode de maneira alguma rejeitar a unidade com quem 
quer que seja, porque hoje o operário brasileiro está mais maduro 
e tem inteligência suficiente para distinguir o que lhe interessa. 
Nós diversas vezes fomos embrulhados por homens como Adhemar 
de Barros. Mas agora, com o decorrer do tempo, eu acho que nada 
impede a unidade. Todo mundo sabe que homens como Magalhães 
Pinto, Adhemar de Barros e Carlos Lacerda são os responsáveis pelo 
que está aí. Inclusive eles perceberam que estavam se enterrando 
e cavando a cova para eles mesmos, porque estavam perdendo ter- 
reno para as multinacionais. Por isso eles deram pra trás. Agora, 
nós podemos aproveitar isso positivamente, aproveitar todas as 
chances que eles nos derem. 

As lideranças têm que estar bem esclarecidas para liderar o povo, 
os trabalhadores, para que estes não sejam mais enganados. Se eles 
nos vão usar até um determinado ponto, nós também devemos usá-los 
até um determinado ponto. Então vamos aproveitar a deixa do 
divórcio: se vocês não servem mais pra nós nem nós pra vocês, 
não vamos mais ficar sendo embrulhados como já fomos muitas 
e muitas vezes. Isso se as lideranças se comprometerem com todos 
os operários. Quando se trata do bem-estar social da classe, temos 
que acabar com esse negócio de dizer que um é preto, outro é pal- 
meirense, outro é corinthiano, outro é ateu, e nos unirmos em bene- 
fício da categoria. As paixões políticas e clubístícas de cada um 
devem ser postas de lado. É importante unir tudo em benefício da 
categoria. Nós temos que tirar da jogada os trambolhos que estão 
por aí e aí nós repartimos o abacaxi entre nós. 
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Jaco: Gostaria de falar sobre a primeira questão: que significado 
tem para a classe operária palavras de ordem tipo anistia, consti- 
tuinte e liberdades democráticas? Nenhum, porque rádio e televisão 
não politizam, despolitizam. Mas as vanguardas e os sindicatos autên- 
ticos devem abraçar a bandeira e lutar pela anistia, pela constituinte, 
no seu momento certo, como disse o companheiro Hélio, e pelas 
liberdades democráticas. O que mobiliza atualmente a classe traba- 
lhadora são as reivindicações econômicas. E reivindicações econô- 
micas, dentro de um sistema capitalista, significam distribuição de 
renda. Desde 1964 nós estamos num regime capitalista arcaico e 
comodista que, para o desenvolvimento do país, resolveu oprimir 
a classe trabalhadora. A bandeira da distribuição de renda foi abra- 
çada pelos empresários nacionais, porque estavam se sentindo pre- 
judicados pelas multinacionais que estavam entrando cada vez mais 
no país. Quanto mais estivesse a classe operária marginalizada pelo 
processo de desenvolvimento, maiores seriam as facilidades para as 
multinacionais. 

JEu acho que devem ser aproveitadas todas as aberturas e que 
não é o momento de nós falarmos de burguesia/operários. Eu acho 
que é o momento de nós, principalmente aqueles que estamos no 
sindicato, estarmos realmente informados de tudo e aproveitarmos 
todas as correntes e todas as camadas sociais para terminarmos 
com essa opressão da classe trabalhadora. Aí poderemos ter uma 
etapa seguinte: uma etapa de mudança de sistema. Então chegará 
o momento da classe trabalhadora, quando ela estiver mais politi- 
zada para poder realmente conquistar um sistema que atenda às 
suas necessidades. Poderemos, neste caso, participar do controle da 
produção. Será o momento em que o operário decidirá se se deve 
ou não construir carro, se se deve ou não fabricar televisão a cores. 
Isso é uma etapa seguinte. 

Mas hoje eu acho que quem criou abertura para o sindicato e o 
trabalhador foi efetivamente a bandeira que levantou o empresário 
nacional. Não estou dizendo que se deve fazer coligações ou acon- 
chegos, mas entendo que devemos aproveitar todas as aberturas, 
todas as manifestações. Não sou favorável à Frente Ampla, não 
acredito no Franco Montoro, não acredito em Euler, não acredito 
em Magalhães Pinto, não participaremos dessa Frente Ampla, mas 
acho que devemos nos aproximar de todas as correntes que nos 
levem, dentro deste sistema capitalista que é uma realidade, a me- 
lhores condições de vida para o trabalhador. Para mim, nessa etapa 
nós devemos estar juntos e aproveitar todas as oportunidades. 

Quanto aos outros setores sociais, por exemplo, os estudantes, 
não podemos ignorar o movimento estudantil de 1977. O trabalhador 
viu as passeatas nas ruas e o sistema de repressão foi desgastado 
pelo movimento estudantil. E hoje não podemos ignorar que, nas 
pequenas aberturas que estão existindo e mesmo nas greves, o 
movimento estudantil exerceu um papel preponderante. O que nós 
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queremos, falando sobre intelectuais, é que eles vivam o drama do 
trabalhador, vivam aquilo que o trabalhador sente e procurem es- 
quecer um pouquinho as suas posições individuais ou de grupo para 
montar uma escola sindical. E aquele que quiser dar a sua contri- 
buição, estamos às ordens. O que nós percebemos, infelizmente, é 
que quando nós não caminhamos juntos com as posições de deter- 
minados grupos de estudantes, eles nos abandonam. Deixem que as 
decisões sejam nossas. Que isso fique com os trabalhadores Os 
trabalhadores vivem por si próprios. Eles são uma classe social 

O mesmo eu digo com relação aos partidos políticos. Se houver 
partidos políticos que amanhã venham a defender a classe traba- 
lhadora, deverão ser apoiados. Hoje já foi apoiado o MDB. É ver- 
dade que foi uma decepção completa em 74, mas foi um momento. 
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Nós dos sindicatos do petróleo estamos propensos a defender exata- 
mente a anistia e as liberdades democráticas. É verdade que em 
termos de cúpula, mas de qualquer forma deve ser discutido e le- 
vado à classe trabalhadora. Não estou subestimando a classe quando 
digo que agora não significa nada. Poderá significar no futuro: se 
nós ficarmos calados, os sindicatos e as vanguardas, sobre a questão 
da anistia, das liberdades democráticas e constituinte, quando é que 
o trabalhador vai se politizar, quando é que o trabalhador vai ouvir 
falar dessas coisas? 

Bigode: Eu vou dizer o que o Jacó já disse, só que de uma maneira 
um pouco diferente. A cada dia que passa fica cada vez mais claro 
que quem mais necessita de liberdades democráticas são os traba- 
lhadores. Os regimes de exceção na verdade existem em função de 
reprimir as classes trabalhadoras e eles chegam a um tal ponto 
de repressão que atingem até setores que ajudaram a instalar esses 
regimes. Pra nós é claro que quem mais precisa das liberdades 
democráticas é o trabalhador porque a falta de liberdades demo- 
cráticas é o que faz com que o trabalhador tenha maiores dificul- 
dades de mobilização. 

Sobre o que mobiliza atualmente a classe operária, tenho uma 
observação. Como bem lembrou o Jacó, em 1974 o MDB ganhou 
a eleição estourado. E, afirmo, a maioria dos brasileiros são classe 
operária, são trabalhadores. Eu vi na época coisas que há muitos 
anos eu não via. Eu vi massas de trabalhadores reunidas na praça 
de Osasco, torcendo pelos resultados das eleições. Isso demonstra 
um entendimento dos trabalhadores em relação ao que é democracia 
ou à necessidade de democracia. Hoje nas fábricas, quando discuto 
com os companheiros, eles não sabem usar as mesmas palavras 
de quem tem um pouco de educação política, mas eles dizem que, 
além de um sindicato forte, nós também precisamos votar para 
escolher o nosso governador e o nosso prefeito. Inclusive os compa- 
nheiros mais velhos sabem muito bem que as coisas ficaram piores 
para a classe operária depois de 64. Então aqui eu endosso o que 
disse o companheiro Jacó: é necessário dinamizar a classe através 
da participação na luta política. 

Nesse ponto eu inclusive faço, com muita delicadeza, uma critica 
ao companheiro Lula. Diga-se de passagem que minhas críticas a 
ele são poucas, porque eu aprendi muito com ele, que trouxe muitas 
coisas novas para a categoria. Mas eu não acho correto o apoliti- 
cismo das suas opiniões dadas à imprensa. Como dirigente sindical, 
se ele tivesse uma posição mais clara contra a situação política do 
país, estaria ajudando a educar os companheiros que são dirigidos 
por ele. Isso pra nós é importante, mas não quer dizer que eu vá 
ficar discutindo ideologia com a classe operária. Aliás, se for discutir 
outro sistema econômico, acabaria falando besteira. Agora, o que eu 
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sei dizer à classe operária e a classe operária diz pra mim é que 
este regime pós-64 é ruim. 

Outra coisa que também é clara pra mim é que, hoje, setores que 
ontem apoiavam esta situação de exceção, não a apoiam mais, por 
condições objetivas. Como o companheiro Jaco colocou, uma delas 
são as multinacionais, que criam problemas não só para os traba- 
lhadores, mas para as mais amplas camadas sociais que estão so- 
frendo esta situação de um regime de exceção. Quanto menos ini- 
migos a classe operária tiver, quanto mais ela se aliar aos diversos 
setores sociais, mais força ela vai ter. Por isso hoje eu dou apoio 
à Frente Ampla, eu dou apoio a qualquer abertura política que 
existir e acho que a conjuntura de hoje não é a mesma de alguns 
anos atrás. Nenhum companheiro que está aqui pode negar que a 
conjuntura mudou muito depois de 76 e que nós nos aproveitamos 
dela, embora não tenhamos tido participação direta nessa mudança. 
E se em 78 houve possibilidades de existir greves, isso aconteceu 
porque a conjuntura é distinta. Eu volto, então, a fazer aquela per- 
gunta: para os trabalhadores, o que é melhor? que as coisas fiquem 
cada vez piores e mais reprimidas ou que, mesmo que não parta 
dos trabalhadores, haja algum tipo de abertura, que nos deixe tran- 
sitar na rua e falar no sindicato? 

Hélio: O problema é o seguinte: o que eu não compreendo é por 
que vai querer fazer uma aliança com a classe operária? É só isso. 
Se alguém conseguir explicar algum dia isso pra mim... Ele só 
vai fazer isso para poder explorar melhor, como já fez em outras 
épocas e vai continuar a fazer hoje. Aliança você faz quando está 
forte e hoje o movimento operário não está tão forte assim para 
fazer alianças. Nas alianças que ele fizer, vai ser engolido. E também 
não aceito que as mudanças que têm havido vieram a partir de 
cima. O que acontece é que está havendo brigas setoriais e isso cria 
divisões importantes. Mas, por outro lado, está havendo um avanço 
significativo do movimento operário. 

Bigode: Olha, pensando concretamente em termos de trabalho de 
fábrica, o que é melhor? ter as chefias das fábricas aliadas conosco 
ou tê-las totalmente contrárias a nós? 

Hélio: Tudo isso é muito bonito, mas eu sei de empresários nacio- 
nais que encabeçam esses movimentos e mandaram gente embora 
quando a greve estourou. 

Jacó: Hélio, a classe trabalhadora não deve aproveitar o que eles 
estão falando agora? 

Hélio: Aproveitar é uma coisa, fazer aliança é outra. Eu não sou 
contra aproveitar. Olha, eu acho que é importante, a partir do que 
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está acontecendo, nós nos reforçarmos. Agora, outra coisa é você 
pegar isso que você tem gente, que é o início de um movimento, 
e jogar já tudo numa possivel aliança. Aí você vai ser usado porque 
você não tem força para impor aquilo de que a classe operária 
precisa. Você vai ser obrigado a andar a reboque, porque eles estão 
precisando de você. 

Jacó: Muito menos força você vai ter se o sistema permanecer. 

Hélio: Ora, o sistema não depende só do movimento operário. 

Jacó: Quem lutou pela abertura do sistema foram os trabalhadores 
ou os empresários nacionais? 

Hélio: Fomos nós. Nós que lutamos. 

Bigode: Olha, eu acho que tem uma coisa importante. Nós temos 
que ser bastante sérios para admitir que influímos pouco na con- 
juntura política que está aí. Se nós tivéssemos influído nessa con- 
juntura política, o companheiro Hélio não teria nenhuma restrição 
contra a aliança, porque nós estaríamos suficientemente fortes, como 
ele diz. É necessário admitir que o sistema tem problemas internos 
e que a briga entre eles está clara, pra todo mundo ver. Inclusive 
eu vou um pouco além e pergunto: são todos os setores patronais 
que participam do poder com este regime de exceção? 

Nazaré: Eu acho estranho o companheiro ficar colocando essa ques- 
tão da classe operária se aliar sem ter em vista a sua autonomia, 
a sua independência. A meu ver o companheiro deve ter por prin- 
cípio as distinções que existam. Se você não tem força suficiente 
para impor o que você quer, não há condições para você fazer 
aliança, pois você vai ser usado. 

Walter: Se nós não temos nem liberdade para reunião... 

Nazaré: Mas a gente vai ter um dia. Isso vai depender da nossa luta. 

Walter: Se não houver esse tipo de aliança, quando é que nós vamos 
ter essa liberdade? 

Baixinho: Qual é o decreto que deu a reunião pra nós aí? Veja se 
não foi feito na marra isso. 

Hélio: Eu só vou levantar uma questão. A classe operária está can- 
sada de fazer aliança com seus adhemares de barros de outras épo- 
cas, com seus jânios quadros, com seus getúlios vargas que aparecem 
na vida nacional. O companheiro Zé Pedro levantou muito bem que 
ninguém é contra aliança por sectarismo, não. Por que o Magalhães 
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está querendo fazer uma aliança com os trabalhadores hoje? É o 
seguinte: eles querem uma aliança com o máximo de gente possível, 
porque na hora que a coisa inverter alguém vai ter que explicar. 

Jacó: Não tenha dúvida disso. Eles estão chamando a classe operária 
para tirar proveito no futuro. 

Zé Pedro: O companheiro Bigode havia perguntado se é melhor hoje 
ou 72. Ora, companheiro, sem dúvida alguma é claro que hoje é 
melhor. Seria burrice dizer o contrário. Mas acontece que o regime 
militar não deu essas aberturas porque quis. Isso aconteceu porque 
a gente está lutando e existe um movimento. Não foi só a briga 
entre os patrões que levou a esta conjuntura. Veja bem, a votação 
que o MDB teve em 74 foi muito importante. 

Jacó: Você pode acreditar, hoje, num Franco Montoro, num Orestes 
Quércia, que foram eleitos pelos trabalhadores? Não foi uma aliança 
com gente que não defende a classe operária? Nós não estamos sa- 
bendo o momento de sair fora? E quando você cita aliança com 
Getúlio, com Adhemar de Barros, nós perguntamos o que foi pior? 
Quando se deu a perda do poder aquisitivo do trabalhador? Deu-se 
com este capitalismo arcaico e opressor. Este é o problema. Ninguém 
está fazendo uma aliança definitiva. Agora, se não houve um tra- 
balho de base no tempo em que os sindicatos tinham liberdade 
pra isso, é outro problema. Nós devemos aproveitar todas as brechas 
deste sistema opressor, porque se ele permanece a classe operária 
não tem condições para se levantar, é muito difícil. Eu acho que 
há grandes aberturas criadas por elementos que amanhã podem nos 
ser desfavoráveis, mas hoje nos são favoráveis. Toda burguesia que 
levantar a bandeira do operário, hoje, deve ser respeitada e acatada. 
Amanhã vai ser outra a luta. 

Zé Pedro: Espera aí, Jacó. A votação no MDB em 74 era questão 
de você depositar um voto de protesto contra o regime que está aí. 
É diferente de você fazer um certo tipo de concessão ao Magalhães 
Pinto. Vejam bem, há uma grande diferença entre, de um lado, um 
Magalhães Pinto e um Severo Gomes e, de outro, um Franco Montoro 
e um Quércia. Eu acho que há uma grande diferença entre votar 
no MDB e entrar nessa canoa da Frente de Redemocratização — não 
estou dizendo que você está propondo isso — e acreditar, por exem- 
plo, que os patrões estão agora merecendo palmas da gente. Quando 
se coloca que os patrões nacionais lutaram por essa abertura na 
qual nós podemos até fazer greve hoje, eu discordo. O Vidigal, lá 
em Osasco, é um desses que anda dando uma de liberal por aí. 
Sabe o que aconteceu quando a Cobrasma parou? Telefonaram pra 
casa do pai dele e o velho  quase desmaiou. Dizem que o velho 
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ficou doente na hora porque soube que a empresa tinha parado. 
Aí ficou aquela briga lá e o Luizinho batia no peito e dizia: "Não, 
pai, deixa que eu vou lá resolver". "Mas cuidado, meu filho, olha 68, 
esses operários..." E colocou os operários num nível de bicho. Eles 
ficaram com um medo terrível. 

Eles não estão concordando com essas greves que nós estamos 
fazendo, não. Não foi abertura de patrão, coisa nenhuma. Foi o pro- 
testo que os trabalhadores fizeram em 74 votando no MDB, foi o 
Movimento do Custo de Vida, que mostra o descontentamento do 
povo, são os quebra-quebras de trens, as greves-tartarugas, é tudo 
isso que está provocando a abertura. É claro que os interesses dos 
patrões também estão em jogo e nós temos que aproveitar isso. 
Mas eles só chiaram no momento em que os interesses deles come- 
çaram a ir pro brejo. 

Baixinho: Há muitos empresários aí que estão posando de liberais 
e que mandaram gente embora por causa do movimento grevista 
ou pela participação na oposição sindical. É o caso do Bardela, 
Mindlin, os empresários da Cobrasma e das Máquinas Piratininga. 
Eles se dizem liberais, porém querem liberdade só pra eles. Pra 
nós o que sobra é um chute na bunda pra ir pra rua. 

Hélio: É isso aí. Tem muito empresário nacional que é a favor da 
greve. Desde que não seja na fábrica dele... 

Jacó: Quem é que não sabe disso? 

Hélio: Pra mim isso é uma questão de princípio. Patrão pra mim 
não tem cor. Tanto faz ser brasileiro, argentino ou americano: é 
tudo a mesma coisa. O negócio dele é explorar. 

Jacó: Ninguém tem dúvida disso. A questão é a conjuntura que tem 
que ser vista. 

Hélio: E mais: nunca vão se harmonizar capital e trabalho. 

Jacó: Claro que não. 

Hélio: A aliança de operários e trabalhadores com outros setores da 
sociedade que eventualmente possam estar do lado dos operários 
tem que ser feita a partir do momento em que estivermos organi- 
zados, senão nunca teremos força para dirigir a luta para onde os 
trabalhadores querem. De outra maneira nada mais seremos do que 
massa de manobra nas mãos da burguesia. 

Jacó: Tudo o que você disse nós já sabemos. Nós estamos discutindo 
dentro de uma realidade que está aqui presente. Isso tudo que você 
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está dizendo seria um pronunciamento muito bacana se você não 
estivesse lidando com o tipo que está lidando aqui, pô. Que patrão 
sempre vai explorar empregado, quem é que não sabe disso aqui? 
Quem é que não sabe que capital e trabalho nunca vão se conciliar? 
O que nós estamos discutindo é o momento existente e nds não 
podemos fugir dessa realidade. Isso aí é até um pronunciamento 
que não vai levar a nada. 

Bigode: Gostaria de deixar o meu protesto, aqui, porque eu fui 
mal entendido. Um companheiro praticamente falou que eu estava 
traindo a categoria. Só faltou falar isso. A cada momento que a 
gente acha que um cara está traindo, a gente esquece todo um tra- 
balho anterior dele. E isso acaba no infantilismo, o que não pode 
acontecer. 

Cada um de nós sabe muito bem que capital e trabalho não vão 
se conciliar. Agora, uma coisa que eu não tinha dito antes, quando 
a gente falou sobre o populismo, eu quero dizer agora: pra mim 
aliança de classes é importante, mas há uma coisa fundamental na 
aliança de classes: a direção tem que ser dos trabalhadores. Nós 
é que temos que ter a direção da aliança de classes. Se nós tivermos 
a direção, nós é que vamos conduzir o conjunto da sociedade. Isso 
é ponto fechado. Agora, o mesmo raciocinio que fazemos em relação 
à conjuntura politica, nós fazemos sobre a questão sindical. Não se 
trata de dizer que os patrões é que vão dar condições de liberdade 
para os trabalhadores; nós temos que lutar para consegui-la dentro 
das condições que hoje se apresentam pra gente. Da mesma forma 
como a estrutura sindical só vai cair se nós lutarmos dentro dela. 
Não adianta ficar esperando ela cair para depois organizar a cate- 
goria. Com a categoria organizada não tem estrutura sindical que 
agüente. 

Quanto a essa questão da possibilidade da aliança, eu acho que 
o trabalhador tem que aproveitar algumas contradições muito claras 
que existem entre os setores empresariais. Por exemplo, o setor 
têxtil representado por Severo Gomes. Esse setor tem ou não tem 
contradições na atual conjuntura? Eles têm, porque necessitam do 
mercado interno. Eles querem que o trabalhador tenha mais renda 
porque eles necessitam de mercado e não porque eles são bonzinhos. 
O mercado pra eles é interno e não de exportação. Quem compra 
tecido é o trabalhador, que, hoje, tem baixos salários e não está 
podendo comprar tecidos. Então essa é uma contradição objetiva 
que vai fazer com que esses setores aceitem o avanço dos traba- 
lhadores. Isso você não pode negar. 

Unidade de ação, na prática, a gente sempre pode fazer até cora 
o Joaquim de Andrade. Eu sei que vocês vão achar isso absurdo, 
mas ela pode ser feita quando é o interesse da categoria que está 
era jogo. É o caso da primeira assembléia do dissídio coletivo que 
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tivemos em São Paulo, quando o Joaquim apresentou 18 reivindica- 
ções que incluíam todas as reivindicações da oposição sindical e 
ainda tinha mais algumas. Naquele momento se devia ter unidade 
de ação? A gente devia aceitar o elenco de 18 reivindicações dele 
e levar isso na prática. É claro que ele não ia mexer uma palha 
pra isso, e mais uma vez você o desmoralizava. Por isso fomos 
contra a atitude que os companheiros da oposição sindical tiveram, 
de querer reduzir o elenco de 18 reivindicações para 5, alegando que 
os patrões não as atenderiam por serem muitas. Ora, o principal 
motivo do não-atendimento das reivindicações é a nossa falta de 
organização e mobilização. 

Repito mais uma vez: aliança é sempre possível e necessária. 
Agora, a crítica que eu faço a antes de 64, é de não ter havido 
uma hegemonia da classe operária sobre a aliança que foi feita. 

Hélio: A questão chegou a um ponto que, mesmo que a gente não 
queira, acaba entrando para o terreno ideológico. Concordo com ele 
quando diz que o grande problema do pré-64 foi não ter havido 
hegemonia da classe operária. Agora, o problema é o seguinte: que 
partidos nós temos hoje para que realmente você garanta a hege- 
monia? Pra mim não existe e a partir disso eu já estou me posicio- 
nando ideologicamente. Eu acho que não existe partido represen- 
tativo da classe operária e por isso não temos condições para fazer 
aliança. 
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São Bernardo: Uma Experiência 
de Sindicalismo «Autêntico» 

"O trabalhador deixou de acreditar em muitas coisas. Ele acreditava, 
por exemplo, que o governo podia fazer muitas coisas para a classe 
trabalhadora, porque estavam muito marcadas na mente do traba- 
lhador as pseudobenevolências de Getúlio Vargas". 

Cara a Cara: Que espécie de comparação poderia ser estabelecida 
entre o movimento operário recente e o de alguns anos atrás? 

Lula: O movimento operário de hoje não é muito diferente do de 
alguns anos atrás. O que mudou um pouco é que existe, na con- 
cepção de alguns dirigentes sindicais, que tentaram aplicar isso nas 
suas categorias e nas suas bases, é que o sindicalismo precisava se 
tornar de uma vez por todas independente. Isso não acontecia, por 
exemplo, antes de 64, quando nós sabíamos que muitos movimentos 
eram feitos por interesses políticos, muitas vezes em benefício de 
quem estava no poder e mesmo de quem não estava mas queria 
chegar lá. 

Alguns sindicatos passaram a pregar aos trabalhadores a necessi- 
dade de nós conseguirmos fazer nossas próprias brigas sem pre- 
cisarmos da interferência de quem quer que seja. O trabalhador 
devia aprender a ganhar alguma coisa, aprendendo a medir suas 
próprias forças e saber o quanto ele é importante no processo de 
desenvolvimento de um país. E me parece que a coisa aconteceu. 
Não que a gente vá ficar batendo palmas ou festejando os louros 
da vitória, porém nós entendemos que tudo isso que aconteceu a 
partir de 12 de maio com as greves veio a demonstrar que há uma 
consciência maior de classe. Há uma consciência de que o traba- 
lhador é trabalhador, desacreditado de um monte de coisas que o 
enganou durante muito tempo. Ele deixou de acreditar em muitas 
coisas. Ele acreditava, por exemplo, que o governo podia fazer muitas 
coisas para a classe trabalhadora, porque estavam muito marcadas 
na mente do trabalhador as pseudobenevolências de Getúlio Vargas. 
O trabalhador acreditava que a classe política, mesmo não sendo 
composta de trabalhadores, mas, sim, de empresários e outros mem- 
bros da elite, era eleita para fazer alguma coisa em seu benefício. 
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Hoje ele não acredita mais nisso. Hoje ele está acreditando em 
muito nas suas forças. Talvez não seja pura e simplesmente o fato 
de nós acreditarmos nas nossas forças que venha a resolver os 
nossos problemas de imediato. Mas eu acho que essa é a diferença 
básica entre os trabalhadores até 1968, para não voltar até 1964, e 
de hoje. É que o trabalhador passou a ver que muita gente que 
quer falar em liberdade e que usa a expressão classe trabalhadora 
está muito distante dele, trabalhador. Depois de ter sido massacrado 
durante muito tempo, ele passou a acreditar que ele mesmo pode 
resolver os seus problemas. 

Cara a Cara: Que relação você vê entre a luta pela reposição salarial 
e as paralisações recentes? 

Lula: Pica difícil falar da reposição salarial porque dá impressão de 
que a gente está falando bem do sindicato de São Bernardo. Quando 
nós começamos o movimento pela reposição salarial, me lembro que 
de início fomos desacreditados por companheiros dirigentes sindicais. 
Eles diziam que a gente ia levantar uma lebre, ficar simplesmente 
no blá-blá-blá e que isso não ia dar resultado nenhum. A gente 
conversava com os trabalhadores nas assembléias e no jomalzinho 
e falava que o mais importante não era os 34%, mas, sim, acabar 
com aquilo que causou o roubo de 73 e 74, que foi a falta de 
liberdade sindical. Então através da luta pela reposição salarial nós 
tínhamos como combater a política salarial e a estrutura sindical 
abertamente, sensibilizando o trabalhador. Nós podíamos usar, com 
letras maiúsculas, em todas as nossas matérias, a palavra ROUBO, 
dizer que em uma determinada época se mentiu ao povo brasileiro 
a respeito de um suposto milagre. Esse "milagre" tinha acontecido 
exatamente por causa da exploração daqueles que são os mais rou- 
bados nesta terra, a classe trabalhadora. 

Isso tudo alertou e despertou o trabalhador. Eu já declarei em 
alguns jornais que o instante mais propício para a greve foi, em 
princípio, essa época da reposição salarial. Elas só não saíram porque 
não existia ainda uma sustentação para as greves, não existia uma 
sustentação de base. Então você poderia decretar a greve e ela ter 
uma duração muito curta. Mas eu acho que a luta pela reposição 
salarial foi a causadora da greve de maio de 68. Foi ela que des- 
pertou a classe trabalhadora para aquilo que chamamos de arrocho 
salarial, para o roubo, para a falta de compreensão dos governantes 
para com a classe trabalhadora. 

A gente também não pode esquecer de falar alguma coisa sobre 
o dissídio. No dissídio coletivo deste ano o sindicato se dispôs a 
tomar uma posição de desmistificar o dissídio coletivo, passando 
a mostrar para o trabalhador que tudo que tinha sido até aquela 
data era mentira, tinha sido tudo feito para enganar a classe traba- 
lhadora. Era preciso mostrar que, ao convocar uma assembléia para 
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dissídio coletivo, tanto faz vir 500 ou 20.000 trabalhadores, que a 
coisa sempre fica do mesmo jeito porque o governo é que decreta 
o índice de reajuste. Eu me lembro de que na época fomos até 
incompreendidos por falta de consciência de muitos trabalhadores. 
O sindicato não pedia índice e muito trabalhador falava: "Pô, o Lula 
está querendo ferrar a gente. Ele não pediu nada e a gente não vai 
ter aumento". 

Nds fizemos então um boletim explicando ao trabalhador que o 
objetivo de não pedir era mostrar pra eles que a solução dos pro- 
blemas deles não estava em vir para as assembléias dos sindicatos 
participar do dissídio coletivo. A solução estava dentro da fábrica, 
ao pé da máquina. Nessa época tinha um empresário que vivia di- 
zendo que não cederia sob pressão. Isso me deu uma colher de chá 
para rebater dizendo que só haveria negociação com pressão. Sem 
pressão eu não acredito que em algum instante a classe empresarial 
viesse a negociar conosco. Eu já tinha tido a experiência porque 
tinha conversado com mais de 40 empresários e nenhum deles cedeu 
bulhufas. Mas quando as máquinas pararam, eles cederam. 

Depois de toda a pregação, no dia 12 de maio, quando os traba- 
lhadores receberam o primeiro pagamento com reajuste, perceberam 
que nele vinham descontadas as antecipações, algumas empresas até 
cortaram as horas-extras e teve trabalhador até que recebeu envelope 
zero, zero, isto é, não tinha dinheiro dentro, só tinha mesmo des- 
conto. .. Então qual era a alternativa para esses trabalhadores senão 
parar? Trabalhar o mês inteiro e chegar no fim e não receber nada. 
Aí a conclusão a que a classe trabalhadora chegou era a de que 
ela tinha que correr algum risco. 

E eu posso garantir a vocês que tudo começou com a reposição 
salarial. A reposição salarial foi a grande arma e só não a utilizou 
quem não quis, só quem não acreditou nela. E me parece que ela 
ainda pode ser usada por algum tempo. Eu até dizia que com um 
pouco mais de liberdade a gente não recuperaria 34, mas 68%, 
porque a questão fundamental é a falta de liberdade.' E ela tení 
que ser conquistada, não pode vir através de lei. 

Cara a Cara: Lula, há quem diga que as greves assumiram um caráter 
espontâneo... 

Lula: Eu já expliquei algumas das razões dessas greves. Tem muita 
gente querendo ser o pai da criança. Muita gente acha que a greve 
ocorreu por causa disso ou daquilo. A greve só teve uma coisa, 
que foi o pai dela: o estômago da classe trabalhadora. Em nenhum 
instante eu me sinto diminuído ao dizer que a greve foi espontânea. 
Eu levantei a tese da espontaneidade e vou morrer defendendo-a. 
Foi um movimento espontâneo da classe trabalhadora que sentiu 
os seus salários ainda mais defasados. O trabalhador chegava em 

56 



casa e via a mulher pedindo dinheiro para comprar alguma coisa 
e não tinha. E aí o trabalhador resolveu parar. 

O que eu posso dizer é que em todas as greves o sindicato dos 
Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema manteve o controle delas. 
Tanto tivemos controle para negociar quanto para dizer para o tra- 
balhador voltar a trabalhar, para dizer que ele deveria aceitar o 
acordo, coisa que não aconteceu com outros sindicatos. Pra mim o 
que impressionou muito na greve foi a confiabilidade que os traba- 
lhadores tiveram pelo sindicato. E eu acho que isso não foi a troco 
de nada: isso é o resultado de um longo trabalho de 5, 6, 7 anos. 
Pela primeira vez eu comecei a acreditar nas palavras. Eu acho que 
se você começa a jogar muitas idéias na cabeça do trabalhador, 
mais dia menos dia ele adere a elas. E eu acho que esse foi o 
motivo das greves, com muita espontaneidade. O sindicato teve a 
preocupação de não soltar nenhum boletim e de evitar a distribui- 
ção de boletins clandestinos. Fizemos uns 10 comunicados oficiais 
que eram publicados em todos os jornais, mostrando para o traba- 
lhador que ele não devia se deixar influenciar por muitas coisas 
que tentavam jogar na cabeça dele. Eu acho que o movimento teve 
grandes méritos e foi vitorioso. Não foi a vitória que a gente espe- 
rava, mas aquilo que o trabalhador estava precisando sentir, que 
era o saborzinho de uma vitória, ele sentiu. Daqui para a frente 
as coisas ficaram bem mais fáceis, porque o trabalhador começou 
a acreditar nele 

Cara a Cara: Essas greves apontam, de alguma forma, para a falência 
da atual estrutura sindical? 

Lula: Eu acho que essas greves já decretaram a falência da atual 
estrutura sindical, assim como também da atual lei de greve. Nós 
sempre dissemos aqui no sindicato que a legalidade do movimento 
quem daria era o próprio movimento. Se ele fosse vitorioso, a coisa 
seria legal. Se ele não fosse vitorioso a coisa não seria legal, porque 
não teríamos ganho nada. Só não percebe que a atual estrutura 
sindical está arcaica quem não quer. Ela foi uma coisa feita quando 
não existia nem trabalhador no Brasil... Foi uma coisa feita lá pelos 
idos de 39 e que não pode perdurar. O Brasil de hoje não é o 
Brasil de 39: é um Brasil já desenvolvido, com uma cidade, por 
exemplo, como São Bernardo, que já se compara aos grandes centros 
industriais do mundo inteiro e que não pode ficar submetido a uma 
legislação que desperta o interesse das multinacionais à medida que 
a mão-de-obra é barata e que o sindicalismo é amarrado ao governo. 
A única coisa que nós queremos é a liberdade para brigar com o 
capital, sem diferenciar o nacional do multinacional, porque as em- 
presas nacionais não são nada melhores do que as multinacionais. 
Mas, se não conseguirmos o direito de brigar em igualdade de con- 
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dições, sempre existirão poucos ganhando muito e muitos ganhando 
pouco. 

"O que cabe aos dirigentes sindicais é não assumirem o compro- 
misso de resolver os problemas da classe trabalhadora. Terem a 
coragem de dizer que o sindicato está amarrado, está castrado e que 
quem vai resolver é o trabalhador". 

Cara a Cara: Voltando ao caso das greves de São Bernardo, até que 
ponto reforçar isso que você chama de "caráter espontâneo das 
greves" não dificulta o trabalho de organização permanente dos tra- 
balhadores na empresa? Que importância você dá a esse tipo de 
organização? Não é importante que os trabalhadores estejam cons- 
tantemente mobilizados a partir das fábricas para que possam agir 
coletivamente antecipando a resolução dos seus problemas? 

Lula: Olha, eu acho que organização houve. Foi o mais organizado 
movimento de trabalhadores que eu já vi. É muito difícil manter 
um grupo de trabalhadores organizados. Eu acho que você tem que 
fazer das tripas coração para manter a classe trabalhadora organi- 
zada como um todo. 

Existe uma palavra muito usada — e ela vai ser gasta — que 
é comissão de fábrica, como se dependesse de um homem, por 
exemplo, o Lula, a sua criação. Não depende do Lula, mas, sim, da 
consciência do trabalhador. E nós sabemos que há dezenas e deze- 
nas, não de comissões de fábrica, mas de grupos de trabalhadores 
bem politizados e preparados, e que a qualquer momento são man- 
dados embora da empresa. Então o que nós entendemos é que 
comissão de fábrica dentro da atual estrutura é colocar a cabeça 
do operário na forca, porque ela não pode ser oficializada, tem que 
ser clandestina. O cara não pode aparecer muito senão pode ser 
mandado embora. A gente tem que brigar é pela estabilidade no 
emprego porque se ela existisse essas comissões de fábrica poderiam 
surgir com as maiores facilidades possíveis. Mas sem garantia de 
emprego... E clandestinamente o trabalho é difícil. Além do mais, 
eu acho que a luta sindical tem que ser aberta. 

O que o nosso sindicato reivindica é que deveria haver um homem 
com estabilidade para fazer trabalho sindical em cada setor da em- 
presa. Cada seção da empresa deveria ter um homem do sindicato 
lá dentro. Então teríamos a possibilidade de contar com pelo menos 
600 delegados sindicais ou mais ainda, fazendo um trabalho sindical. 

Nessas greves, por exemplo, se você pedisse para identificar co- 
missões nós não teríamos como fazê-lo. Fomos procurados por vários 
grupos de trabalhadores aqui no sindicato para tomar uma orien- 
tação de como deveriam agir. A partir daí nós inclusive fomos contra 
a criação de comissões e em algumas empresas em que elas sur- 
giram nós procuramos acabar com elas. E por quê? Porque o pro- 
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blema era de todos e não era de meia dúzia. Se viéssemos a ter 
uma comissão representando a maioria dos trabalhadores, elas es- 
tariam com a cabeça na forca. Por quê? Porque, na negociação com 
o patrão, se ele dá uma resposta negativa, a comissão vai ter que 
falar: olha, pessoal, não vai vir o aumento e nós vamos ter que 
continuar parados. Quem foi o responsável pela paralisação aos olhos 
do patrão? 

Quase todas as empresas tentaram criar comissões e não foram 
criadas porque o sindicato não quis. Em São Paulo, por exemplo, 
na Metal Leve foi feita uma comissão e assinaram um acordo. Quem 
garante que o Mindlin dará toda segurança a esse pessoal e que 
80% desse pessoal não estará na rua no ano que vem? 

Cara a Cara: De qualquer forma você reconhece que o trabalho dos 
operários mais conscientes na fábrica, ainda que fosse desenvolvido 
por baixo do pano, foi importante para a deflagração das greves? 

Lula: É importante. O trabalho de todos os trabalhadores conscien- 
tes é importante. Eu vou contar uma passagem. No primeiro dia da 
greve da Mercedes uma comissão de ferramenteiros me procurou 
e demonstrou uma grande dose de consciência. A ferramentaria da 
Mercedes parou e a diretoria foi conversar com os ferramenteiros. 
Estes disseram: "olha, nós não queremos conversa com vocês e não 
vamos dizer o que nós queremos. Quem vai dizer o que a gente 
quer é o sindicato quando ele vier aqui conversar com a gente". 
Aí então o sindicato foi lá pra fazer a reivindicação. 

Nós, anteriormente, tínhamos feito um ciclo de palestras aqui no 
sindicato, porque eu acho que quando você convoca uma assembléia 
de 1.000 trabalhadores você tem menos chance de colocar alguma 
coisa na cabeça deles do que se você conversar com um grupo de 
25 a 30 trabalhadores. A possibilidade deles captarem o que você 
quer dizer é muito maior num grupo pequeno. Assim, sem ter que 
dar satisfação a ninguém, o sindicato resolveu, por exemplo, na se- 
mana que antecedia o 1" de maio fazer um ciclo de palestras na 
escola do sindicato, onde há mais ou menos 900 trabalhadores, que 
são os mais politizados, pois é o pessoal que por estar estudando 
tem uma visão mais ampla da coisa. Essas palestras eram sobre 
sindicalismo etc. e davam uma orientação para os trabalhadores. 

Como resultado de tudo isso um grupo de trabalhadores procurou 
a gente e disse: "a orientação que o sindicato deu foi a de que só 
há negociação quando as máquinas estiverem paradas. Pois bem, 
na Mercedes elas estão paradas. E nós queremos negociar agora". 
Nós até brincamos com os caras: Nós estávamos brincando, vocês 
levaram muito a sério aquilo que a gente estava falando. Por aí 
você percebe que existe dentro dos metalúrgicos um grupo de tra- 
balhadores muito conscientes. 
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A prova disso é que, depois que nós tivemos uma assembléia com 
os trabalhadores da Volks, dezenas e dezenas de trabalhadores fica- 
ram aqui no saguão me esperando e quando eu saí para falar com 
eles, a tônica do pessoal era a seguinte: "Lula, não assuma compro- 
missos porque nós é que temos que ganhar a briga. Nós sabemos 
que legalmente o sindicato não pode assumir. Então nós não quere- 
mos que você vá lá brigar pela gente, não. O que você tem é que 
dar paulada na gente pra gente continuar brigando". Isso pra mim 
é muita consciência, sabe? 

Eu inclusive tenho condenado muitos dirigentes sindicais que tentam 
assumir uma posição paternalista com relação à classe trabalhadora. 
Eu acho que ao sindicato só cabe mostrar à classe trabalhadora a 
verdade. Mostrar que o sindicato é assistencialista, que o sindicato 
não pode fazer porra nenhuma pela classe trabalhadora, a não ser 
em processos individuais. Mas no âmbito coletivo nós podemos fazer 
muito pouca coisa pelo trabalhador. Então o que cabe aos dirigentes 
sindicais é não assumirem o compromisso de resolver os problemas 
da classe trabalhadora. Terem a coragem de dizer que o sindicato 
está amarrado, está castrado e que quem vai resolver é o traba- 
lhador. Chega de mentir para a classe trabalhadora. Eu acho que 
houve uma demonstração de que, se você fala a verdade para o 
trabalhador, os efeitos são rápidos. Você tem que mostrar que ele 
está sendo espoliado e que é ele que tem que resolver os problemas 
dele, em vez de ficar acreditando no sindicato. Infelizmente, há pou- 
quíssimos dirigentes sindicais querendo dizer essa verdade. 

Cara a Cara: Há quem entenda que se possa propor a formação 
de uma coordenação das comissões de fábrica externa e indepen- 
dente do sindicato. Você acha isso viável, principalmente na atual 
conjuntura? 

Lula: Eu acho que uma coisa tem que ficar clara. Eu procuro ser 
realista, mesmo às vezes desagradando muita gente. Na verdade, se 
você procurar em todo o Brasil, talvez você não encontre mais de 
três comissões de fábrica. 

Cara a Cara: Eu não me refiro a comissões no sentido de que só 
membros sejam eleitos pela fábrica toda, mas, sim, a grupos de 
trabalhadores. 

Lula: Grupos de trabalhadores têm. Onde tiver 5 trabalhadores exis- 
tirá um grupo. E ali pode ter 2 com a idéia de ajudar em alguma 
coisa. A partir daí você querer reconhecer esse grupo como comis- 
são de fábrica pró-sindicato, eu acho que vai uma grande distância. 
Quando estava na empresa em que eu trabalhava, a gente tinha um 
grupo de trabalhadores que se reunia e discutia e eu nunca o consi- 
derei como comissão de fábrica. A meu ver, as comissões de fábrica 
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dentro do sindicalismo livre teriam de existir subordinadas a uma 
coordenação ampla do sindicato. Eu acho que o sindicato tem que 
ser visto como representante do trabalhador. Não podemos em ins- 
tante algum reivindicar liberdade sindical e querer que surjam co- 
missões paralelas ao sindicato. 

Cara a Cara: Você é a favor de uma vinculação das comissões de 
labnca com os sindicatos mesmo sob a atual estrutura sindical? 

Lula: Não tem nem dúvida de que eu sou a favor. E se existe 
algum trabalhador que não acredita no seu sindicato, cabe a esse 
trabalhador afastar o seu dirigente sindical. 

A forma como eu vejo a coisa é a seguinte: numa empresa que 
por exemplo, tivesse 50 seções, ela deveria ter 50 delegados sindicais 
eleitos. Isso, evidentemente, numa estrutura sindical diferente. Assim 
você podena fazer uma convenção só com delegados sindicais. Agora, 
pra mim o delegado sindical só terá valor se ele for eleito. Não é 
certo eu me considerar membro de uma comissão só porque eu 
quero. Acho que tem que haver eleição e o trabalhador tem que 
escolher o cara a partir de um programa. Inclusive esses delegados 
poderiam escolher a diretoria do sindicato. Eles seriam aqueles caras 
que estariam em contato o dia inteiro com os trabalhadores, discu- 
tindo os seus problemas e em tudo o que eles falassem estariam 
representando os trabalhadores da seção. Você poderia fazer reuniões 
com os delegados de uma empresa para discutir os problemas espe- 
cíficos dela e uma vez por mês você poderia fazer uma convenção 
geral dos delegados para se tirar uma tomada de posição única da 
categoria metalúrgica. Caso contrário nós poderemos ter aí os mais 
variados tipos de comissão, talvez até em prejuízo da classe tra- 
balhadora. 

Cara a Cara: Lula, eu torno a insistir na questão anteriormente 
formulada. Dadas as limitações que tolhem o sindicalismo no Brasil, 
nao é importante que haja, pelo menos em certos casos, uma coor- 
denação dos trabalhadores de várias empresas fora do sindicato? 

Lula: Não, eu acho que essa posição é inconseqüente. Ora, se existe 
um sindicato legalmente constituído, para representar os trabalha- 
dores, o que cabe fazer? Cabe levar para dentro dos sindicatos o 
que existe de melhor dentro das fábricas. Eu acho que o sindicato 
pode orientar a luta da classe trabalhadora, sem ser a diretoria do 
sindicato que vá lá e pregue o movimento. Imaginem vocês. Vocês 
estão brigando aí pelo DCE-Livre. Imagine se vocês formarem o 
uus-Livre e depois cada classe formar uma comissãozinha paralela 
ao DCE e parar de acatar a orientação do DCE. Então por eme foi 
criado o DCE? 
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O que eu acho é que nós temos que mostrar ao trabalhador o 
que é a estrutura sindical brasileira para ele começar a brigar contra 
ela. Ele tem que saber que ela tem que mudar porque ela não 
presta. Mas cabe ao dirigente sindical orientar o trabalhador. 

Cara a Cara: Mas aí você enfrenta um risco muito grande. Se você 
tiver uma diretoria que não seja combativa ou que acabe sendo 
cooptada pelo poder, a atual estrutura só admite que você possa 
tirar os pelegos na próxima eleição. Sem contar que durante esse 
período essa diretoria contribuiria para a desorganização da classe. 
Por outro lado, você disse que em várias empresas há grupos de 
trabalhadores conscientes. Não seria uma garantia para a classe 
se todos esses grupos tivessem uma central eleita por eles mesmos, 
que apoiaria o sindicato na medida em que ele fosse conseqüente, 
mas que, no caso contrário, continuaria organizando o trabalho de 
forma independente do sindicato? 

Lula: Mas eu acho que nós estamos falando a mesma linguagem. 
Existindo ou não uma comissão, eu acho que o trabalhador só 
deve apoiar o sindicato quando ele está correto. Agora, só o traba- 
lhador é que tem que mudar a estrutura sindical brasileira, é que 
tem que mudar os dirigentes sindicais. Isso se nós entendermos que 
democracia é vontade da maioria. Se nós entendermos que demo- 
cracia é imposição da minoria, então... O sindicato sempre teve e 
terá condições de orientar quantos grupos de trabalhadores quiserem 
ser orientados. Eu acho que o trabalhador inclusive tem culpa de 
eleger mal a sua diretoria, mesmo porque se mentiu muito para a 
classe trabalhadora e ela foi pouco esclarecida. 

Eu entendo que podem existir quantas comissões, quantos grupos 
de trabalhadores forem, mas tudo voltado para dentro do sindicato: 
ou pra tirar a diretoria do sindicato ou pra fazer o dirigente sin- 
dical trabalhar, sei lá. Mas, repito, voltado para dentro do sindicato, 
desde que se queira mudar o sindicalismo. Porque quem decide as 
coisas na assembléia do sindicato é o associado. Se existem, por 
exemplo, 1.000 trabalhadores, dos mais diferentes grupos, e esse 
pessoal decide mudar a regra do jogo, esse pessoal vem e muda 
a regra do jogo. O que precisa ser dado é condição para que esse 
pessoal comece a participar. 

Agora, eu posso garantir a vocês que pelo menos aqui em São 
Bernardo não existem comissões organizadas. O que existiu foi o 
consenso de uma classe e há em algumas seções de fábrica um 
pessoal de liderança, que não forma uma comissão de fábrica. O 
que eu tenho visto é muita gente falar em comissões de fábrica 
Individualmente, em nome próprio. Aqui mesmo no sindicato há 
vários exemplos disso. Inclusive eu digo para os companheiros: Olhe, 
você que está lá com seus companheiros 20 horas por dia, forme uma 
comissão de fábrica. Mas o pessoal quer que o diretor do sindicato 
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forme a comissão. Com os companheiros que eu tenho conversado 
aqui no sindicato a impressão que fica é que é muito difícil eles 
tomarem a iniciativa porque eles não têm garantia nenhuma e têm 
medo de perder o emprego. 

Então, nós temos que estar com os pés no chão. Eu tenho certeza 
absoluta de que há muitos trabalhadores em condições não de formar 
comissão de 20, mas de se juntarem, 3 ou 4, e trocar idéias todo 
dia. E esses trabalhadores fazem as coisas normalmente de acordo 
com a orientação recebida pelo sindicato. Agora, há muita gente 
que fala em nome pessoal, mas dá uma entonação de que está re- 
presentando o mundo. E seria muito importante você chegar quando 
o cara bate no peito e diz: "a comissão de fábrica!" Aí você per- 
gunta pra ele: "ô, meu, cadê a sua comissão? Você tem?" Ele vai 
dizer que não tem porque é muito difícil fazer... O que você pode 
fazer é provocar, através da ação do sindicato, a classe e levá-la a 
tomar uma posição. Se for necessário você tem que dar um tapa 
na cara, porque tem gente que só reage assim. 

^ O que aconteceu com o trabalhador brasileiro durante muito tempo 
é que ele foi condicionado a achar que alguém que está lá em cima 
é que tem que fazer alguma coisa por ele, porque ele é impotente, 
ele é fraco, ele é pobre, ele é miserável e que lá em cima os pode- 
rosos é que podem fazer alguma coisa por ele. Os políticos diziam 
que eles tinham a solução dos problemas, que os trabalhadores 
deviam confiar neles, que as coisas seriam resolvidas na Câmara etc. 
A verdade é que os políticos falam que não fazem nada porque 
existe uma lei exceção. Mas antes de 64 não existia lei de exceção 
e eles também não faziam nada. O que esse pessoal deu pra classe 
trabalhadora? O que foi mudado na estrutura sindical? O que a clas- 
se trabalhadora ganhou durante o período do Juscelino Kubitschek, 
que foi considerado o grande estadista brasileiro? Nada, não se 
mudou nada porque nunca foi de interesse mudar. E o sr. João 
Goulart? Também não fez nada para mudar a estrutura sindical. 

Veja bem o que está acontecendo agora. Tem muita gente batendo 
palma pra essa Frente Ampla que vem vindo aí. A troco do que 
eu vou bater palma pra ela? O que ela me oferece? Se a coisa já 
nasce de cima pra baixo, já vem com cartas marcadas e para o 
trabalhador só vai restar o direito de bater palmas. Eu quero que 
me apresentem é um programa. Eu quero ver o programa da Frente. 
Quem é o candidato a presidente? O Euler, o Magalhães? Eu vi o 
programa do Euler hoje na Folha de São Paulo e não achei nada 
muito interessante. Vamos discutir um programa com um grupo de 
trabalhadores, com um grupo de dirigentes sindicais sérios. Agora, 
fazer um programa de elite e querer que a gente embarque na 
canoa, aí não dá. 

"Eu fiz algumas restrições quando se lançou a palavra de ordem 
Assembléia Constituinte porque tinha medo de que se repetisse a 
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história da Constituinte de 46 e mais uma vez os trabalhadores 
ficassem subordinados a uma Constituinte feita pelas elites". 

Cara a Cara: Como a classe operária encara a luta pela anistia, pela 
constituinte e pelas liberdades democráticas? O que você acha que, 
hoje, mobiliza, de fato, a classe trabalhadora? 

Lula: Vamos começar pelas Uberdades democráticas. Eu acho que 
essa palavra de ordem interessa não a um ou outro segmento da 
sociedade brasileira, mas a todos eles. Eu fiz algumas restrições 
quando se lançou a palavra de ordem Assembléia Constituinte porque 
eu tinha medo de que, se ela viesse a surgir, mais uma vez se 
repetisse a história da Constituinte de 46 e mais uma vez nós, tra- 
balhadores, ficássemos subordinados a uma Constituinte feita pelas 
elites. Eu acho que ela teria validade se estivessem participando 
nessa Assembléia Constituinte todos os setores da vida nacional. 

Com relação à anistia, eu acredito em sã consciência que nenhum 
cidadão poderia ser contra a anistia. Eu ainda vou mais longe do 
que a anistia apenas aos cassados políticos. Eu vou à anistia que 
a classe trabalhadora está precisando ter: o direito de viver com 
dignidade, porque a classe trabalhadora é a eterna prisioneira, a 
eterna cassada, ela não participa de nada nesta terra a não ser do 
processo de produção. Então eu defendo com muito mais ênfase 
uma anistia mais ampla que dê à classe trabalhadora o que é dela. 
É por isso que às vezes a gente é confundido, porque não se atem 
pura e simplesmente à anistia aos presos políticos, aos cassados. 
Eu acho que se tem o direito de cassar alguém, desde que a Justiça 
casse, desde que num Estado de Direito pleno se chegue à conclusão 
de que a pessoa errou e que tem que pagar pelo erro. Agora, arbi- 
trariamente, não, aí eu sou contra. 

Concluindo, eu sou a favor dessas palavras de ordem desde que 
todas elas impliquem a participação da classe trabalhadora propor- 
cionalmente àquilo que ela representa. 

Cara a Cara: De que maneira a classe trabalhadora pode participar 
da luta pelas liberdades democráticas? De que nível de organização 
e de que armas ela dispõe para entrar nessa luta? 

Lula: Essa pergunta pode ser respondida em poucas palavras. Eu 
acho que o nível de organização foi demonstrado pela classe traba- 
lhadora nas últimas greves. Eu também acho que ela tem mais 
força que qualquer outro segmento da sociedade brasileira. Basta 
ser alertada para tomar determinadas posições que ela vai tomar. 

Cara a Cara: O movimento operário deve fechar-se em si mesmo 
ou, pelo contrário, procurar estabelecer relações com outros setores 
das oposições brasileiras, como o movimento estudantil, o movimento 
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dos médicos residentes, dos bancários etc. Em caso afirmativo, como 
concretizar essas relações? 

Lula: Eu tenho defendido o seguinte: participar de um movimento 
que não seja da nossa categoria antes de participar do nosso movi- 
mento é querer dar um passo maior do que a perna, é querer 
passar o carro na frente dos bois. O tipo de liberdade que nós, 
trabalhadores, queremos, se for o mesmo tipo de liberdade que os 
estudantes querem, que a classe média em geral quer, enfim, que 
todos os segmentos querem, então acredito que será irreversível 
um ponto de encontro de todas essas aspirações depois de deter- 
minadas lutas específicas. O grande problema do trabalhador hoje 
é salário. O que motiva o trabalhador hoje é salário. Conseqüente- 
mente nós temos que travar uma briga por salários. Superado em 
parte o problema do salário, nós temos que partir para outro tipo 
de briga. O que não pode acontecer, por exemplo, é eu deixar de 
brigar por salários, que interessa à classe trabalhadora, e ir fazer 
passeata lá no Largo de São Francisco. Aí eu estaria fugindo da 
realidade. Eu não posso deixar de brigar por salários para encampar 
a briga dos residentes. 

Eu acho que todo mundo pode dar uma contribuição para conse- 
guir a normalidade nesta terra. O que não pode é a SBPC querer 
dar a sua contribuição na porta da fábrica ou o trabalhador querer 
dar a sua na SBPC. Eu acho que cada um deve ficar na sua. 

Cara a Cara: Hoje já se cogita de uma reestruturação partidária, 
falando-se inclusive na articulação de um partido dos trabalhadores. 
O que você pensa disso? 

Lula: Eu acho que a participação do trabalhador na política às vezes 
até independe de partido político. Mas depende do trabalhador ter 
gente eleita que defenda seus interesses e seus princípios. Creio que 
atingiremos esse momento da criação de um partido da classe tra- 
balhadora, que não precisa ser necessariamente um partido que só 
tenha trabalhadores. O que a gente não pode é colocar o dono de 
uma empresa num partido de trabalhadores, porque ele jamais vai 
querer fazer um projeto de lei que interessa a nós, mas vai querer 
fazer um que interessa a ele. Mas tem muita gente que não é tra- 
balhador — profissionais liberais, intelectuais etc. — que se afina 
muito com os princípios da classe trabalhadora e que poderia parti- 
cipar de um partido dos trabalhadores. O que é importante nesse 
partido é que a classe trabalhadora tenha a maioria, seja a coorde- 
nadora e a mola-mestra do partido. 

Creio que não estamos muito longe de conseguir esse partido. 
Há uma evolução gradativa da classe trabalhadora. Hoje, pelo menos 
em termos de São Bernardo do Campo, há um grupo de trabalha- 
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dores novos que não se submete a tantas imposições como tempos 
atrás. E esse pessoal, mais do que nunca, clama por liberdade e 
por participação política. No entanto, eu acho que é impossível 
você criar alguma coisa até novembro. Nas próximas eleições o papel 
da classe trabalhadora é escolher um partido para votar e dentro 
do partido escolher aquele candidato que mais represente os seus 
interesses. Eu acredito que ainda surgirão mais tarde alguns diri- 
gentes sindicais com a preocupação de articular alguma coisa própria 
da classe trabalhadora. 
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Cara a Cara com o Movimento Operário * 

1. A Classe Operária não Estava Parada 

Até antes das greves de maio, quando os operários irromperam 
enquanto massa, no primeiro plano da cena política nacional, fala- 
va-se freqüentemente no "grande silêncio" da classe operária. O si- 
lêncio era, aparentemente, tanto maior quanto mais cresciam e 
ganhavam importância as diversas frentes de luta da oposição demo- 
crática ao regime militar. 

O que até então era chamado equivocadamente de desinteresse 
dos trabalhadores pelas lutas democráticas encontrava explicação, em 
geral, em certos argumentos que podemos classificar em dois grupos. 
De um lado, invocavam-se os surrados motivos "sociológicos", a re- 
lembrar o caráter dócil e submisso do operariado brasileiro. De 
outro, apareciam as explicações políticas idealistas, que jogavam todo 
o peso da desorganização dos operários às costas das lideranças e 
dos partidos, denunciando a sua falência. 

No momento parece possível colocar essa questão em pratos lim- 
pos, desfazendo os equívocos. Em primeiro lugar, ficou confirmado 
que o "silêncio" dos operários não era, não foi uma opção, mas 
uma imposição. Se a classe operária e os demais trabalhadores 
assalariados, assim como os camponeses explorados, estiveram ausen- 
tes, até recentemente, da boca da cena política, foram esses mesmos 
trabalhadores que, desde a implantação do regime militar, consti- 
tuíram o verdadeiro pano de fundo da cena política, o elemento de 
contraste que possibilitava a clareza de formas dos demais atores 
políticos. Os trabalhadores foram afastados para o fundo da cena 
pela ação repressiva do regime militar que, acrescentando à herança 
recebida de governos anteriores, especialmente da ditadura do Esta- 
do Novo, um novo aparato de leis e organizações coercivas e poli- 
cialescas, lançou-se furiosamente à tarefa de arrasar as organizações 
dos trabalhadores, fossem elas de caráter sindical ou político. 

* Agradecemos a Francisco C. Weífort, professor de Ciência Politica da USP, pela 
entrevista concedida a Cara a Cara, que trouxe subsídios para a elaboração deste 
editorial. Os conceitos aqui emitidos são, no entanto, de nossa inteira responsa- 
bilidade. 
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A questão de a repressão pesar mais fortemente sobre a classe 
trabalhadora é sobretudo um problema de qualidade: a violência 
organizada do regime militar sempre se voltou basicamente contra 
os trabalhadores. A possibilidade de sua organização e de sua mani- 
festação autônoma, particularmente da classe operária, foi e vem 
sendo ainda hoje o grande inimigo do regime, tendo surgido em 
certos momentos como um verdadeiro fantasma a orientar e justi- 
ficar a marcha ascendente do arbítrio, até o ponto em que este 
atingiu também os canais tradicionais de expressão política das clas- 
ses dominantes. E foi, sem dúvida, sobre a derrota deste grande 
inimigo que se cristalizou uma determinada forma e um determinado 
grau de exploração da força de trabalho, inéditos na história do 
capitalismo brasileiro, que constituem a essência do chamado modelo 
econômico de desenvolvimento, do qual o período do "milagre" é 
um exemplo notável. Assim, é importante sempre lembrar que, ainda 
que muitas vezes apenas como espectro, os trabalhadores foram e 
têm sido os grandes "presentes" da cena política nacional. 

Em segundo lugar, retomando palavras dos nossos debatedores, 
"o fato de os trabalhadores não se terem feito presentes, pelo menos 
aparentemente, até há pouco, não quer dizer que a classe operária 
estava parada. Estava, sim, em busca de outras formas e de uma 
nova saída, o que só veio aparecer agora, no momento em que a 
classe operária já não agüentava mais carregar sozinha nas costas 
todo o peso do progresso da nação e não participar desse progresso". 

Que a classe operária não estava parada é o que demonstrou o 
trabalho das oposições sindicais, que reúnem, em geral, os elemen- 
tos mais combativos da classe. Este trabalho, apesar de ter pela 
frente severíssimas condições repressivas, desenvolveu-se e cresceu 
durante todos os anos 70, marcando sua presença em manifestações 
como as "operações-tartaruga" e inclusive em algumas greves, como 
a da Villares, há alguns anos atrás. 

Da mesma forma, algumas lideranças sindicais não-pelegas pro- 
curaram definir dentro de seus sindicatos formas de atuação que 
denunciassem a farsa da estrutura sindical vigente, mostrando aos 
trabalhadores que a saída estava na sua organização e na necessi- 
dade de lançar mão da greve como instrumento de luta. Do ponto 
de vista da atuação a nível sindical, a campanha pela reposição 
salarial movida em 1977 por certos sindicatos foi a que mais desta- 
que ganhou e mais alarde provocou. Mas certamente ela foi prece- 
dida de um amplo trabalho preparatório, o que fica claro quando 
percorremos o debate e a entrevista aqui publicados. 

Se é verdade que todo esse trabalho preparatório, paciente e mole- 
cular, não reunia por si só força suficiente para colocar os operários 
à frente da conjuntura política, não é menos verdade que muitas 
vezes ele passou despercebido devido a fatores que vão além da 
censura oficial sobre a divulgação de greves e outros tipos de para- 
lisações.  Nesse  sentido,  o  "silêncio"  da  classe  operária  pode  ser 
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explicado também pela própria surdez liberal, ao descrédito de uma 
oposição elitista face à capacidade reivindicativa da classe operária. 
Oposição que expressa um caráter reacionário, à medida que não avan- 
ça em seu programa além da exigência de um Estado de Direito formal 
e do restabelecimento das liberdades individuais. De tal modo que 
defendendo, objetivamente, a restituição às classes dominantes de 
instrumentos que lhe permitiriam reforçar sua organização política 
e adquirir uma maior influência sobre os nunos da política eco- 
nômica, a oposição liberal não incorporou qualquer bandeira de 
luta que apontasse para a organização autônoma — partidária e sin- 
dical — dos trabalhadores, condição indispensável para a criação 
de armas eficientes que pudessem manejar em sua luta contra o 
capital. 

Finalmente, não se pode esquecer que uma parte da esquerda — 
mais precisamente seus setores extremos à direita e à esquerda — 
também foi contaminada pela surdez. Neste caso, porém, mais do 
que uma incapacidade de ouvir, tratava-se de uma recusa objetiva a 
qualquer tipo de prática que tivesse por fim a consulta efetiva às 
bases. Embora concordando, ao nível do discurso, com a necessidade 
de_ reais ligações com as bases, esses setores desenvolveram uma 
ação que na prática levou-os a se afastar do movimento operário 
mais conseqüente. 

O setor mais à direita das forças que se identificam hoje com 
as lutas dos trabalhadores, prisioneiro do discurso liberal, mostrou-se 
ser capaz de absorver as demandas das frações mais politizadas do 
movimento operário, terminando por propor uma política de conci- 
liação e colaboração de classes. Por vezes, sua verborragia liberal 
ganhava contornos mais radicais, mas apenas na forma, fato devido 
mais a um regime que transforma muito rapidamente uma palavra 
de ordem liberal em algo pretensamente revolucionário. Contudo, 
não ouviram os reclamos operários por uma democracia política 
bem mais avançada do que aquela que propunham. 

Já os setores "esquerdistas" pecavam por um estranho fenômeno 
de "audição exagerada", lançando consignas políticas irreais nesta 
conjuntura, vendo a classe operária onde ela não estava nem po- 
deria estar, propondo em nome dela palavras que seu nível de 
consciência e organização não permitiriam pronunciar. Objetivamente, 
esse procedimento revestia-se de uma boa dose de doutrinarismo' 
esquerdista, de uma atitude que visava "ensinar à classe o que ela 
deve fazer", da pretensão de levar à classe a sua consciência, pos- 
tura que, por si mesma, impedia uma nítida percepção das conse- 
qüências da opressão ditatorial sobre a vida cotidiana dos operários. 

A conclusão que podemos tirar dessas duas posições presentes no 
campo da esquerda é que elas ajudaram a criar e a manter o mito 
do grande "silêncio" operário, o que em realidade apenas configurava 
a contrapartida de sua incapacidade em se relacionar organicamente 
com a realidade da classe operária, durante todos esses anos. 



2. D Impacto do Movimento Operário 
Sobre a Conjuntura Política 

A atuação conjunta das oposições sindicais e das direções não-pelegas 
gerou as condições da nova saída para a classe operária, que tomou 
corpo de forma irreversível no movimento grevista desencadeado a 
partir de maio, e que, tendo se iniciado em São Bernardo, estendeu-se 
para o ABCD, Osasco, São Paulo e outras cidades. Com isso acredi- 
tamos ter a classe operária tomado definitiva sua presença explícita 
no quadro político atual. Mas a referida atuação e seus desdobra- 
mentos devem ser compreendidos dentro do âmbito mais amplo de 
aprofundamento da crise política do regime militar, que foi a tônica 
da conjuntura marcada pelos anos do governo Geisel. 

Discute-se muito, hoje em dia, a respeito de quais teriam sido 
os elementos determinantes da crise política. Mesmo no nosso de- 
bate se travou essa discussão: alguns debatedores defendendo a posi- 
ção de que as divisões e desentendimentos no interior das classes 
dominantes, originadas na crise econômica, propiciaram a brecha para 
o avanço do movimento de oposição democrática; outros sustentando 
que a multiplicação de jornais e da força do descontentamento 
popular (manifestada, por exemplo, na votação recebida pelo MDB 
em 74, nos quebra-quebras de transportes suburbanos, nas organi- 
zações de resistência armadas a partir dos trabalhos de periferia etc.) 
foi o elemento decisivo no aprofundamento da crise, levando as 
dissidências intraburguesas a assumirem um caráter muito mais sério 
e perigoso para a estabilidade do regime. 

Não acreditamos que o ponto central da discussão deva ser a 
precedência de uma ou outra coisa; nesses termos, ela está mal 
colocada. O fundamental, a nosso ver, para o entendimento da crise 
política atual, é o fato de que o próprio regime, desde sua instala- 
ção, é um regime de crise. É um regime implantado para resolver 
uma crise, sem conseguir ser bem sucedido na substituição da tensão 
política por alguma forma minimamente estável. Por ser um regime 
militar, apoiado essencialmente sobre a força, e por não ter atraído 
para si o respaldo popular, ele traz inscrito em si mesmo o estigma 
da crise política. Nessas condições se entende por que, durante todos 
esses anos de ditadura, forjaram-se formas novas de canalização do 
descontentamento popular. E também se percebe que uma crise, que 
vem a colocar em luta frações antes solidárias das classes domi- 
nantes, assume um caráter explosivo, alimentando a força e a quali- 
dade dos movimentos populares e ameaçando a própria existência 
do regime. Agora, a intervenção do movimento de oposição popular 
é que, indiscutivelmente, constitui, em última instância, a ameaça, 
já que não se pode esquecer que o movimento de oposição ao regime 
só toma conteúdo democrático a partir de sua intervenção. Não 
resta dúvida de que não foi nenhum setor descontente das classes 
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dominantes, nenhum de seus representantes políticos tradicionais, 
que levantou as bandeiras fundamentais de interesse das classes 
populares na sua luta pela democracia. 

Tendo esse entendimento da crise política como premissa, quere- 
mos lembrar que foi fundamental a atuação de todo um conjunto 
de frentes da oposição democrática, que criou as condições, através 
de seus avanços, para que o M.O. voltasse a ocupar neste ano, com 
o vigor que demonstrou, um peso decisivo no desenvolvimento da 
luta que visa à derrubada da ditadura militar. Especialmente em 
1977, essas frentes assumiram formas de intervenção dramáticas e 
marcantes, contribuindo para o enfraquecimento do regime. Este 
passou a ser atacado de vários lados: pela atuação intransigente de 
uma minoria de parlamentares mais conseqüentes do MDB; pelo 
trabalho de denúncia das condições de vida da massa trabalhadora 
na cidade e no campo, assim como da opressão política, pelos setores 
engajados da Igreja; pela desmistificação do "milagre" e pela batalha 
contra a censura promovidas pelos setores da imprensa alinhados 
na oposição; pelas críticas ao regime feitas por setores a associações 
de profissionais, assalariados em sua maioria, ligados ao trabalho 
intelectual, como os jornalistas e os advogados; e, acima de tudo, 
por aquilo que para nós marcou o ano de 1977 e transmitiu mais 
força às demais frentes ou mesmo as precedeu: a reorganização e 
o ascenso ão movimento estudantil, cujo enfrentamento realista com 
a violência estatal organizada foi decisivo na determinação do rela- 
tivo isolamento político do governo militar. 

No entanto, o ressurgimento do movimento operário materializou 
uma importante alteração na correlação de forças entre as oposições 
ao regime militar. De fato, com a classe operária, enquanto massa, 
fora da luta pela democracia, a possibilidade de que sua direção 
fosse assumida pela oposição liberal, com o eventual apoio ou não 
de setores de classe burgueses descontentes com o regime, era bem 
maior. E essa direção efetivamente ocorreu e se expressou politi- 
camente no predomínio das propostas liberais no interior das oposi- 
ções. Os liberais, a continuar as coisas como estavam, esperavam 
imprimir sua marca no futuro regime que viria substituir o atual. 
Essa marca se traduziria numa possível "composição por cima" 
entre as elites, dentro da qual dificilmente se modificariam os ins- 
trumentos de luta da classe operária, mantendo-se seus direitos 
dentro dos marcos da legislação atual, possivelmente com algum 
abrandamento na sua aplicação. Isso era o que representavam os 
projetos de mudança liberais. 

O movimento grevista deste ano e seus desdobramentos, passando 
por cima de todo um palavrório liberal estéril, modificou o quadro 
da luta política, tanto pelas suas conquistas práticas como pelos 
novos horizontes que impôs. 

Não podemos restringir o saldo do movimento aos parcos ganhos 
salariais que dele resultaram e que estão longe de minorar substan- 
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cialmente a perda de poder aquisitivo a que os trabalhadores esti- 
veram submetidos nos últimos anos. A vitória política da greve, 
sua contribuição para a luta democrática, do ponto de vista dos 
trabalhadores e daqueles que com eles se identificam, foi a própria 
realização da greve, a retomada "na marra" desta arma de luta, 
a mais importante para a classe operária nas lutas econômicas que 
trava contra o capital. A greve não veio de nenhum acordo, mas foi 
imposta pela força até então acumulada pela classe operária, no 
estágio atual de sua organização. O movimento grevista implicou 
ainda outra imposição: uma ruptura na rigidez da política de arro- 
cho salarial oficial, substituindo na prática o controle salarial gover- 
namental pela negociação direta ali nas indústrias onde a greve foi 
vitoriosa. E, por fim, ampliou os horizontes políticos: as lideranças 
operárias estão cientes do caráter político de seu movimento vito- 
rioso. Hoje principais líderes sindicais não-pelegos e as lideranças 
das oposições sindicais têm plena consciência que a luta não ter- 
minou e nem terminará com o atendimento de reivindicações sala- 
riais e de melhores condições de trabalho. Pelo contrário, ela deve 
se estender até que os trabalhadores conquistem os direitos míni- 
mos que lhes garantam um poder de barganha autônomo e unifi- 
cado frente ao capital, rompendo com a política de arrocho salarial: 
o pleno direito à greve, o direito à estabilidade no emprego e o 
direito de organização sindical autônoma, independente de qualquer 
interferência do Estado. 

Através de suas conquistas práticas e do alargamento do campo 
de ação política, o movimento grevista deste ano e seus desdobra- 
mentos — a atuação das lideranças sindicais não-pelegas no con- 
gresso da CNTI, sua pressão conjunta sobre o Congresso quando 
do encaminhamento de votação do Decreto-lei 1.632 etc. — dois 
pontos ficaram, mais do que nunca, evidentes: 1) a democracia que 
interessa aos trabalhadores engloba, necessariamente, entre outras 
coisas, a liberdade de organização sindical, o pleno direito à greve 
e o estabelecimento da estabilidade no emprego; 2) os trabalhadores 
estão cientes de que essa democracia, o regime político cujo con- 
teúdo lhes interessa, não lhes será doada, mas há de ser conquistada 
por eles mesmos e por seus aliados, assim como foi conquistada, 
este ano, a reutilização da arma da greve. 

Nesse sentido é que se explica a afirmação anterior sobre a modi- 
ficação na correlação da força no interior das oposições ao regime 
militar. Pois não há dúvida de que o movimento operário não ofere- 
cerá apoio a qualquer proposta de alteração do regime que não leve 
em conta certos interesses básicos dos trabalhadores. Em outras 
palavras, as velhas propostas liberais nos parecem cada dia mais 
velhas, inviáveis: o avanço da organização popular pôs definitiva- 
mente em xeque as suas pretensões. Com isso não estamos querendo 
dizer que a hegemonia no interior das oposições deixou de pertencer 
aos setores liberais, por vezes ligadas a setores de classe burguesas 
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dissidentes. Até o momento parece claro que as classes populares 
ainda não atingiram um nível de organização e força que lhes per- 
mita assumir a liderança na luta pela derrubada da ditadura. Mesmo 
porque os espaços abertos até hoje têm-se revelado mais férteis 
para a articulação da dissidência burguesa do que para aquelas 
classes. Mas o que queremos dizer é que a hegemonia liberal está 
ameaçada a tal ponto que, parece, só será mantida à medida que 
as propostas liberais passem a "radicalizar", tentando a cooptação 
da classe trabalhadora pelo atendimento, dentro de vim programa 
ampliado, de alguns de seus interesses imediatos. Essa é uma ten- 
dência que desponta claramente e que podemos identificar na prá- 
tica ao examinarmos o conteúdo do programa dos setores que se 
aglutinam em tomo da dissidência militar encabeçada pelo general 
Euler Bentes Monteiro. 

3. Limites e Fraquezas do Movimento Operário, Hoje 

Se o efeito detonador para a retomada do movimento operário já 
foi dado com o movimento grevista e seus desdobramentos, cabe 
agora dar continuidade e homogeneidade ao movimento, tarefa para 
cujo cumprimento ainda resta muito a fazer. O movimento operário 
ressurgente não está livre de contradições e ambigüidades, limita- 
ções e fraquezas. 

Não deixa de causar preocupação o fato de que as greves acon- 
teceram, na sua imensa maioria, nos setores de ponta (metalúrgicos) 
da maior concentração industrial do país, ao passo que em outros 
centros operários importantes como o Eio, o Rio Grande do Sul 
e Pernambuco, exceção feita a Contagem, em Minas, não ocorrem 
greves de vulto desde 1964. Não deixa de ser problemático o des- 
compasso existente entre a mobilização em São Paulo e a aparente 
paralisia em outras cidades ou regiões industrializadas. Esse é, não 
há a menor dúvida, um sério problema a transpor. 

Não há nada de novo na existência de uma arritmia no compasso 
do movimento operário. Toda classe tem diferenças internas, setores 
mais avançados e setores mais atrasados do ponto de vista da luta 
política. Isso nada mais espelha do que os diferentes ritmos e está- 
gios do desenvolvimento industrial do país, as diferentes formas 
de articulação dos sistemas produtivos regionais com o eixo da 
acumulação capitalista e, sobretudo, os distintos estágios de desen- 
volvimento da classe operária nas diversas regiões, seus distintos 
níveis de consciência, organização e tradição de luta. 

Entretanto, se essa constatação não chega a espantar, ela coloca 
problemas sérios à unidade do movimento operário, problemas que 
se refletem na sua prática global e na eficácia desta mesma prática 
a nível nacional. Todo operário consciente sabe os perigos do isola- 

73 





mento de uma luta. A conquista da democracia do ponto de vista 
dos trabalhadores alegando, portanto, entre outras coisas, da possi- 
bilidade que se tiver de verificar o movimento operário em tomo 
de suas lutas mais gerais, que devem transcender os estreitos limites 
dos interesses específicos locais, sem perdê-las de vista. Em outras 
palavras, é necessário o movimento operário unir-se em torno de 
lutas que englobam o conjunto da classe, a nível interno (.isto é, 
unificando suas divisões) e a nível nacional, lutas essas que tornem 
possíveis inclusive o atendimento das reivindicações imediatas. Lem- 
bramos 1946 quando, em nome de uma política de alianças geral, 
o partido que se apresentava como representante dos trabalhadores 
condenava as greves espontâneas da classe operária, expressão de 
suas mais legitimas reivindicações. Uma nova política desse tipo, 
uma reencarnação modificada da política do "apertar os cintos" de 
46 não é certamente de interesse da classe operária. 

Uma luta geral que unifique a classe como um todo não pode, 
todavia, ficar presa ao imediatismo das intervenções localizadas, nem 
ao nível da pura e simples resistência econômica. Ela se dará a 
partir daí, mas deve avançar muito mais longe. A unificação neces- 
sária e prioritária do movimento operário deve ocorrer de tal forma 
que não se tome impedimento ao seu próprio avanço. Terá, pois, 
que representar os desdobramentos mais avançados das lutas que 
se travam hoje, desdobramentos esses que, em muitos casos, já 
estão dados e, em outros, devem ser esboçados a partir do próprio 
movimento operário. A unidade, porém, não se faz sem a crítica. 
Não se poderá, por isso mesmo, subjugar a crítica da prática ope- 
rária em nome da unidade. 

Os requisitos e dificuldades para a unificação da classe operária 
ao nível econômico-corporativo e para o desenvolvimento de seu 
projeto político próprio, que consolide a unidade da vontade das 
demais classes populares em torno de si e desse projeto, esses são 
os temas que pretendemos tratar, ainda que de forma incompleta, 
nos próximos itens. Procuraremos dar ênfase especial à discussão 
das novas formas de organização do movimento operário ressur- 
gente e às particularidades que, no momento, assume à luta pela 
democracia no interior do próprio movimento operário. 

4. O Significado da Luta pela Guerra 
da Estrutura Sindical 

Na opinião unânime dos nossos debatedores, o que motiva, funda- 
mentalmente, o trabalhador, hoje, são as reivindicações de ordem 
econômica. E não poderia ser diferente, se considerarmos o que é 
o dia-a-dia do trabalhador comum. Antes de mais nada, ela está 
entregue a uma luta, pela sobrevivência física sua e dos seus, que 
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consome a maior parte de seu tempo e de suas forças e da qual 
tira um salário insuficiente. 

Mas é impossível mobilizar os trabalhadores em tomo de lutas 
democráticas, de caráter explicitamente político? Esta pergunta tem 
duas respostas que se complementam. Em primeiro lugar, as greves 
deflagradas este ano, ainda que reivindicassem melhores salários 
e condições de trabalho, tiveram, como já dissemos, um caráter 
marcadamente político, à medida que forçaram uma ruptura com 
a legalidade vigente, e à medida que devolveram um certo grau de 
autoconfiança ao movimento operário. Por terem demonstrado para 
si mesmos e para outras classes que a greve, embora ilegal, fora 
legítima, restituindo a si próprios, naquele momento, o direito de 
barganha para a negociação dos índices de reajuste, que até então 
eram impostos pelo governo, por tudo isso acreditamos que os tra- 
balhadores sentiram o lado político de sua greve, que muito contri- 
buiu para o seu avanço na conquista de instrumentos de luta contra 
o capital. 

Em segundo lugar, devemos lembrar que as condições de vida a 
que está submetida a classe operária, aliadas ao conteúdo repres- 
sivo, desmobilizador e mistificador do controle estatal exercido sobre 
determinados aparelhos ideológicos (escola, TV, rádio, jornal, sindi- 
cato etc.) e ao seu total afastamento do cotidiano da vida política 
do país — todos esses fatores pesam demais na determinação de 
um certo alheamento de uma grande massa de trabalhadores das 
questões explicitamente políticas. Mas a prática dos operários mais 
combativos no interior das oposições sindicais e dos sindicatos e a 
de todos os demais setores que se dedicam à causa popular, entre 
os quais se destacam os que desenvolvem trabalhos de educação e 
organização popular nas periferias, cumpre a função de gerar uma 
tendência que se contraponha à anterior. 

Como resultado disso temos a situação, aqui confirmada por 
vários dos debatedores, em que muitos operários revelam sensibi- 
lidade para a luta democrática, especialmente quando encaminhada 
com consignas que estejam ligadas à sua luta mais premente: a 
econômica. Eles sentem que seria importante terem condições de 
poder falar livremente, debater seus problemas livremente e fazer 
de seu sindicato um espaço seu, expulsando os pelegos, transfor- 
mando-o num autêntico instrumento de luta. Percebem o significado 
do reconhecimento do direito de greve e a importância da estabi- 
lidade no emprego para garantir seu poder de barganha. Assim a 
luta pela liberdade sindical ou, em outros termos, a luta pela quebra 
da atual estrutura sindical é a maneira pela qual se expressa dentro 
do movimento operário, hoje, a luta por uma democracia avançada, 
de interesse dos trabalhadores. 

Quebrar a atual estrutura sindical significa, antes de mais nada, 
liberdade de organização nos sindicatos, pois é preciso, prioritaria- 
mente, desatrelar a estrutura sindical brasileira do jugo do Minis- 
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tério do Trabalho. Isso significa a revisão de toda a CLT, em 
especial no que diz respeito a artigos como o de número 553, que 
prevê punições que vão da advertência até a cassação da carta de 
reconhecimento dos sindicatos, para "delitos" cometidos pelos diri- 
gentes sindicais, "delitos" que são caracterizados, enquadrados e 
punidos pelo próprio Ministério; significa também retirar a compe- 
tência das delegacias e tribunais do trabalho para regulamentar a 
vida interna das entidades. Significa, para falar mais concretamente, 
impedir absurdos como a portaria 3.437, baixada pelo ministro Ar- 
naldo Prieto para regulamentar as eleições sindicais. A portaria 3.437 
é, a rigor, um convite à fraude, tantos e tamanhos são os poderes 
que atribui aos presidentes dos sindicatos. Cabe-lhes, por exemplo, 
segundo o art. 22, § 5, designar os mesários que comporão as mesas 
coletoras. Como se viu, entre outras, nas eleições do Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Paulo, isso não é senão uma forma de acober- 
tar práticas fraudulentas. Escolhendo os mesários entre as pessoas 
de "confiança" da diretoria do sindicato, quando não entre seus 
próprios funcionários, os pelegos adquirem ampla margem de ma- 
nobra para torcerem o resultado das eleições e, conseqüentemente, 
se reelegerem. Tal como acabou acontecendo com o superpelego 
Joaquim dos Santos Andrade, que contando com a conivência da 
Delegacia Regional do Trabalho, continuará no trono, reinando so- 
berano, aproveitando-se ainda do fato de que a portaria 3.437 não 
assegura aos fiscais da oposição o direito de acompanharem de 
perto as umas. Enfim, é a lei ao lado dos pelegos. 

Os sindicatos, além do mais, devem ser livres e autônomos para 
garantirem um efetivo poder de barganha dos trabalhadores frente 
ao capital, para que possam negociar livremente com os patrões 
os contratos coletivos de trabalho, sem a indesejável intermediação 
do Estado. Contudo, a questão das negociações coletivas só interes- 
sarão aos trabalhadores se puderem ser realizados por um sindi- 
cato forte; e um sindicato forte não se mede apenas pelo número 
de associados que consegue reunir. Este é um dado importante e 
um objetivo a ser implementado com o maior empenho. Uma sindi- 
calização em massa é uma demonstração de força da classe operária, 
mas não é a maior, nem a mais importante. A classe operária será 
forte, no nível sindical, quando conseguir, unida, impor as suas con- 
dições de trabalho e de salário aos empregadores. Sob esse prisma 
jamais haverá força operária enquanto prevalecer a legislação que 
obriga a negociação de sindicato para sindicato, pois isso fraciona 
a classe. A diferença de tempo entre as datas-base para os dissídios 
coletivos faz com que cada categoria profissional se ocupe com esse 
problema separadamente e somente no âmbito de cada categoria. 
Portanto, é necessário que se juntem às reivindicações por liberdade 
sindical e por negociações diretas entre patrões e empregados as 
reivindicações por negociações  conjuntas para  todas as  categorias 



por uma Central do Trabalho e pela unificação das datas-base dos 
acordos salariais. 

Alguns teóricos, estudiosos do movimento operário, argumentam 
que a proposta de negociações conjuntas para todas as categorias, 
realizadas por uma Central Operária, não leva em conta as diferenças 
entre os diversos segmentos industriais — tamanho, produtividade, 
localização etc. Ela significaria cair no caso de propor uma unifi- 
cação irreal, desconsiderando as diferenças existentes. No que se 
refere aos interesses operários, entretanto, esse problema não existe. 
Ele é levantado sob a ótica dos patrões, pois, do ponto de vista 
operário, trabalho igual deve receber salário igual, e igual ao maior 
salário possível, beneficiando os companheiros das áreas mais atra- 
sadas. Esse problema só dirá respeito aos operários se, por acaso, 
for do seu interesse político o estabelecimento de compromissos 
com determinados setores patronais. Seja como for, nesse caso será 
sempre um problema de política conjuntural. Em tese a classe 
operária nada tem a ver com as dificuldades da burguesia oriundas 
da própria divisão do trabalho capitalista. Portanto, um sindicato 
autônomo e forte pressupõe a unificação das negociações e dos 
acordos com a conseqüente revisão da legislação que obriga — ser- 
vindo aos patrões — a negociação de sindicato para sindicato. Este 
é um ensinamento antigo, que vem da última grande greve ocorrida 
em São Paulo antes de 64 — a greve de outubro de 63. Seu objetivo 
central era exatamente a unificação das datas-base das negociações 
e dos acordos. Hoje, setores representativos das oposições sindicais 
já colocam essa reivindicação em seus programas, num sintoma de 
que a memória política da classe operária é capaz de superar os 
14 anos de obscuridade que lhe foram impostos. 

Mas a quebra da estrutura sindical vai mais além; exige um re- 
quisito fundamental. Desde o estabelecimento do FGTS o trabalhador 
se vê preso aos desígnios do patrão. A perda da estabilidade no 
emprego gerou um clima de permanente insegurança para o ope- 
rário, com relação a todos os seus atos. O Fundo de Garantia não 
veio apenas permitir a ampla rotatividade da mão-de-obra e a super- 
exploração do trabalhador. Na realidade, permitiu também que se 
montasse na fábrica a primeira instância da repressão ao movimento 
operário, aliás, uma das mais eficientes. Trabalhador que participe 
de qualquer mobilização ou reivindicação está sempre sujeito à perda 
do emprego, o que geralmente acontece. Esse poder de fato dos 
empresários de disporem sobre a vida e a morte dos trabalhadores 
ganhou recentemente o status de poder de direito, com o endureci- 
mento da legislação antigreve provocada pelo Decreto "Golbery" 
(n. 1.632) — a resposta do governo às greves deste ano — que dá 
aos capitalistas o direito de demissão sumária dos grevistas nos 
chamados setores essenciais. Nem é preciso relembrar que é o próprio 
governo quem define os setores "essenciais" e nem que há o perigo 
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deste estender as limitações do decreto para outros setores além 
daqueles já enquadrados na sua publicação. 

Por tudo isso, a classe operária como um todo, para se desen- 
volver de forma mais eficaz, requer a garantia ao lado da quebra 
da estrutura sindical, da estabilidade do trabalhador a partir do 
primeiro dia de trabalho e da revogação do Decreto-lei 1.632 e de 
toda legislação restritiva ao direito de greve. Numa palavra, pleno 
direito de greve para todas as categorias. Isto é fundamental, já 
que um trabalhador acossado pelo fantasma do desemprego tende, 
muitas vezes, a se distanciar da luta pela defesa de seus verdadeiros 
interesses. 

Mas a luta não pára por aí. Ela deve se voltar também para a 
contestação da função desempenhada pelo imposto sindical. Tal como 
foi concebido, ele é um dos principais, senão o principal pilar de 
sustentação da legislação sindical imposta durante o Estado Novo. 
Embora tempos atrás a imaginação criadora governamental, demons- 
trando, acima de tudo, a sua falta de imaginação ou a falta do 
que fazer, o tenha batizado com o nome de contribuição sindical, 
na essência do imposto sindical continua intocada. Ele cumpre, ainda 
nos dias de hoje, o mesmo papel que a ditadura Vargas lhe reser- 
vara: amarrar, umbilicalmente, o sindicato ao Estado, subordinando-o 
financeira e politicamente e possibilitando a sua existência indepen- 
dentemente de um grande número de sindicalizados. 

De fato, ele é a melhor expressão da dependência financeira dos 
sindicatos em relação ao Ministério do Trabalho. Como se sabe, cabe 
a este liberar ou não o dinheiro arrecadado com o imposto sindical, 
o que e em princípio faz pesar sobre os sindicatos que não leiam 
pela cartilha do governo a constante ameaça de se verem privados 
dos recursos necessários para levarem adiante seu trabalho. Como, 
em geral, a maior parte da receita dos sindicatos no Brasil advém 
justamente da arrecadação do imposto sindical, a ameaça governa- 
mental, que é um dado a ser sempre considerado, funciona, pelo 
menos em tese, como a manifestação do poder de vida ou de morte 
que o Estado tem sobre a galinha dos ovos de ouro do sindicato. 

Nesse sentido o imposto sindical é, ao lado da carta de reconhe- 
cimento dada pelo Ministério do Trabalho para o funcionamento 
dos sindicatos, ao lado do policiamento administrativo e da possi- 
bilidade, por mais esdrúxulos que sejam os motivos, de intervenção 
nas entidades sindicais, mais uma peça da estrutura de controle do 
Estado sobre a classe operária. A dependência financeira, no caso, 
reforça a dependência política dos sindicatos ao Estado. E, como se 
isso tudo não bastasse, a CLT inscreve ainda disposições rigorosas 
visando determinar a forma como deve ser empregado o dinheiro 
originário do imposto sindical. 

A CLT coloca grande ênfase na utilização desses recursos na pres- 
tação de serviços assistenciais pelo sindicato. Na medida em que as 
organizações sindicais se recolhem ao papel de "sindicato assisten- 
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ciai", a ampliação da sua rede de serviços assistenciais acaba por 
superar suas funções de representação, desestimulando a ampliação 
do quadro associativo do sindicato. Ora, cada novo sindicalizado dá, 
em geral, uma contribuição financeira seguramente menor do que 
as despesas que ele acarretará ao sindicato, ao passar a fazer uso 
dos seus serviços assistenciais. Por isso o dinheiro advindo do im- 
posto sindical atua também como fator limitador da sindicalização, 
tomando possível, como já foi dito, a existência de sindicatos mesmo 
sem contar com uma base expressiva de trabalhadores sindicaliza- 
dos. Daí ao burocratismo não há mais que um passo. 

Feita essa constatação, o que entra em discussão, hoje, é o que 
fazer com o imposto sindical ante a possibilidade da quebra da 
estrutura sindical. Atirá-lo simplesmente à lata do lixo da história 
seria a solução? Mas isso não seria condenar à morte, à míngua 
de recursos, a maior parte dos sindicatos brasileiros, cuja receita 
é constituída acima de tudo pelo dinheiro arrecadado através do 
imposto sindical? Isso não implicaria, na prática, em quebrar aquele 
que é, por pior que seja, um dos únicos núcleos de organização 
da classe operária no Brasil? Numa palavra, a dúvida aponta para 
uma questão crucial: teriam, enfim, os sindicatos condições de sobre- 
vivência, na atual conjuntura, sem contar com tais recursos? Ou seria 
o caso de, pelo menos numa fase de transição para organizações 
sindicais realmente representativas da classe trabalhadora, manter 
o imposto sindical até que ele pudesse ser eliminado sem prejuízo 
para as entidades sindicais? Se trataria, então, de liquidar, de forma 
progressiva, o imposto sindical? 

Todas essas questões permanecem abertas à discussão do movi- 
mento operário e dos seus aliados. Só não há dúvida quanto ao 
fato de que, caindo por terra a atual estrutura sindical, o imposto 
sindical — se sobreviver ao colapso do sindicalismo oficial — deverá 
ser recolhido diretamente aos sindicatos, tirando-se, portanto, do Es- 
tado o poder discricionário que tem de impor regras de conduta 
à vida sindical. 

A quebra da estrutura sindical coloca na ordem do dia também 
a ruptura com uma forma de organização sindical burocrática, que, 
concentrando o poder sindical na cúpula do sindicato, tende a es- 
vaziar as bases de qualquer possibilidade de pressão real. No sindi- 
cato burocratizado, se as bases participam, fazem-no de maneira 
passiva, funcionando, em geral, como massa de manobra dirigida 
pela cúpula sindical. Isto quando as direções não passam pura e sim- 
plesmente sobre os interesses das bases, trabalhando à sua margem. 

O atrelamento do sindicato ao Estado é determinante, embora 
não seja o único fator determinante da organização burocrática dos 
sindicatos. Afinal, o próprio imposto sindical garante as condições 
financeiras para que o sindicato mantenha suas atividades, e a apli- 
cação desses recursos não passa pelo controle das bases. É também 
a  regulamentação  estatal  sobre  a  vida  sindical   que determina  a 
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grande concentração de poder nas mãos das cúpulas, pois sanciona 
os moldes da forma de representação tipicamente burguesa. 

A representação de conteúdo burguês é aquela que separa represen- 
tantes de representados, na qual os representantes se tomam os 
tutores dos interesses dos representados. Nestas condições, os diri- 
gentes sindicais têm seu mandato garantido por um determinado 
período, não sendo esse mandato passível da revogação a qualquer 
momento por parte das bases, mesmo que os dirigentes sindicais 
venham a trair seus interesses. Aqui apenas caberia a ressalva de 
que esse tipo de burocratização não nos parece atributo exclusivo 
de estruturas sindicais de corte fascista, como a nossa, mas parece 
ter ocorrido historicamente também em outros paises e em épocas 
diversas, apesar da existência de sindicatos autônomos. 

De qualquer maneira, seguindo nosso raciocínio, chamamos a aten- 
ção para o processo de reforçamento inverso: a organização buro- 
crática dos sindicatos reforça seu atrelamento ao Estado e outros 
interesses que não os dos trabalhadores. Nada mais natural que o 
dirigente de uma máquina sindical, dependente de recursos prove- 
nientes do Estado, que detém um mandato regulamentado por esse 
mesmo Estado e irrevogável a partir da Iniciativa dos trabalhadores, 
nada mais natural que esse dirigente se sinta à vontade, com a 
faca e o queijo nas mãos, para colocar o seu mandato a serviço 
do governo de plantão. 

O que faz o Movimento operário hoje, o que reivindica? Ele se 
propõe romper com o atrelamento dos sindicatos ao Estado e tam- 
bém com a organização burocratizada dos sindicatos. Propõe que o 
poder de decisão nos sindicatos se concentre nas bases, que o sin- 
dicato seja a manifestação dos trabalhadores organizados e não de 
um punhado de dirigentes. 

Neste ponto é que se pode antever uma diferença, se se comparam 
as experiências deste ano e as ações do movimento operário no 
pré-64. O M.O. antes de 64 manteve-se nos marcos do sindicalismo 
populista, isto é, nunca se colocou de modo decisivo a necessidade 
de ruptura com o Estado e a organização de um sindicalismo de 
participação democrática e massiva dos trabalhadores. Já hoje essa 
ruptura é o ponto central da luta sindical inscrita nos programas 
de maior parte das oposições sindicais e das lideranças não-pelegas 
dos sindicatos. Não só a ruptura com o Estado, mas também a 
participação massiva e democrática dos trabalhadores na vida sin- 
dical, como ficou claro no debate, ao se criticar o conteúdo buro- 
crático da forma de sindicalismo populista: 

"A luta sindical era vista da seguinte maneira: o sindicato faz 
para nós que estamos dentro da fábrica". 

"Aqui no Brasil sempre existiu uma filosofia do poder dominante, 
da burguesia, de se pôr na cabeça, não só do operário, mas de todo 
o povo, que fulano, só porque é formado, porque é doutor, tem 
que resolver o problema do povo. Isso também se dá com os sindi- 
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caíos. Então se elege uma diretoria do sindicato e se diz que a 
diretoria tem que trabalhar para o povo e a gente tem que se 
acomodar". 

Nem por isso deixamos de constatar, hoje, algumas sobrevivências, 
pelo menos ao nível da luta ideológica, dos valores do velho sindi- 
calismo populista. 

O leitor atento do debate pode perceber em um ou outro ponto 
colocações que seguem em tudo os padrões populistas, como aquelas 
que tomam a questão do atrelamento dos sindicatos ao Ministério 
do Trabalho como uma questão a ser resolvida de uma ou outra 
forma, dependendo do maior ou menor controle dos trabalhadores 
sobre o ministério. Ou ainda, como aquelas que reafirmam a neces- 
sidade de uma superliderança tutelar sobre os trabalhadores, já que 
"povo é igual soldado, só anda com general" e que, afinal, "peão 
não resolve nada". Para nós esse tipo de concepção autoritária do 
papel da liderança deve ser denunciado e combatido, se se pretende 
encaminhar um tipo de organização do movimento operário que 
tenha solidez, que lhe garanta maiores probabilidades futuras de 
vitória que as experiências organizativas do passado. 

E é visando a uma organização democrática, a um sindicalismo de 
base, que surgem, hoje, novas propostas no interior do movimento 
operário, ainda que muitas vezes sejam incompletas, ou signifiquem 
verdadeiros embriões de uma nova organização sindical, o que, como 
tal, estejam sujeitas a contradições no caminho de seu aperfeiçoa- 
mento. Como disse um dos debatedores: 

"O meu ponto de vista é de que as comissões de fábrica vêm no 
sentido de uma maior participação de todos os trabalhadores, para 
além das assembléias e reuniões que há dentro do sindicato. Eu 
acho que o sindicato só vai ser mais forte na medida em que os 
grupos de fábrica se organizarem, levantarem os problemas e pres- 
sionarem os próprios sindicatos a trabalhar". 

Sem entrar em maiores considerações sobre o significado do que 
hoje é chamado no Brasil de comissões de fábrica, ou grupos de 
fábrica, sem entrar na controvérsia das relações possíveis entre 
essas formas de organização emergentes e os sindicatos, no mo- 
mento atual — discussão que pretendemos aprofundar um pouco 
no próximo item — consideramos essa passagem do debate extre- 
mamente oportuna. Ela chama a atenção para um ponto que ressalta 
de quase todas as proposições das oposições sindicais, que visam 
à ruptura da estrutura sindical e à democratização da vida sindical: 
a democratização dos sindicatos passa pela organização das bases 
a partir das fábricas. E essa forma de organização favorece a cons- 
trução de um tipo de estrutura descentralizada. Nela a vida sindical 
passa a gravitar também, ou mesmo, principalmente, em tomo da 
organização no local de trabalho e não apenas em tomo das assem- 
bléias de sindicato. Nela a ligação do trabalhador com o sindicato 
se dá no próprio interior da fábrica, propiciando a sua mobilização 
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também em torno de lutas reivindicativas particulares de sua uni- 
dade de produção. Nela o trabalhador tem possibilidade de discutir 
com os demais companheiros as questões que dizem respeito à cate- 
goria e à classe como um todo, podendo fazer valer sua vontade 
e a de seus companheiros organizados, aos níveis de decisão (sin- 
dicato, Central do Trabalho) em que decidem as questões mais 
importantes para a categoria e para toda a classe. 

5. Q Caráter Revolucionário da Luta pela Quebra 
da Estrutura Sindical 

Todos os elementos considerados no item anterior — fim do inter- 
vencionismo estatal sobre as entidades sindicais, total liberdade 
de associação, unificação da luta sindical em torno de uma CGT, 
restituição do pleno direito de greve, estabilidade no emprego, re- 
visão do tratamento dado ao imposto sindical e organização demo- 
crática dos sindicatos a partir das bases — constituem objetivos 
da luta do movimento operário pela quebra da estrutura sindical 
vigente, de inspiração fascista. Com isso o movimento operário 
brasileiro procura conquistar algo de que sempre esteve privado 
historicamente: uma organização autônoma e unificada, a nivel na- 
cional, que lhe garanta uma poderosa capacidade para travar sua 
luta econômica contra o capital. 

A luta por liberdades democráticas no Brasil não se resume ou 
não deve-se resumir à luta pela quebra da estrutura sindical, nem 
mesmo no interior do movimento operário. Mas ela deve necessaria- 
mente incluí-la; mais que Isso, achamos mesmo que a quebra da 
estrutura sindical é uma tarefa revolucionária na implantação da 
democracia que interessa aos trabalhadores. 

São mais do que evidentes os sinais de que burguesia nenhuma 
deste país tem interesse (quando não, condições) de observar as 
reivindicações de liberdade sindical da classe operária até as suas 
últimas conseqüências. Vários exemplos foram citados no debate de 
empresários que, embora assumissem pose de democratas e reivin- 
dicassem eleições diretas ou o retomo das garantias às liberdades 
individuais consideraram as greves deste ano como ilegais. Muitos 
são os casos de empresários favoráveis à greve... "desde que não 
seja em sua empresa". Os banqueiros deram uma bela demonstração 
de seu democratismo ao apoiar a repressão governamental sobre a 
greve dos bancários de São Paulo em setembro. Aliás, contribuíram 
para ela com um esforço próprio de cerca de 150 demissões. Seus 
colegas de classe, por exemplo, os industriais mais chegados aos 
discursos democráticos, simplesmente se omitiram sobre o assunto, 
mesmo porque, tanto quanto os banqueiros, são democratas ...ma 
non troppo. 
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E isso tudo apenas para ficarmos ao nível do direito de greve 
e na discussão de casos específicos. O que dizer de uma CGT? Esta 
foi, a propósito, uma pergunta dirigida por um jornalista* ao ge- 
neral Euler Bentes Monteiro, que, afinal, representa uma das pro- 
postas mais esclarecidas e avançadas de mudança do regime, entre 
todas aquelas de matiz burguês e liberal. E o que respondeu o 
general? Ele engasgou, tentou fugir à pergunta, até que se arrumou 
com uma saída segundo a qual "o sindicalismo está-se formando 
no Brasil", e por isso as lideranças estão preocupadas é com as bases 
do sindicalismo (os sindicatos), considerando artificial e provocador 
falar-se em CGT. Aí está! A questão é que esta palavra é proibida 
neste país; esta mesma palavra que é chave para a compreensão 
do golpe militar de 1964. 

As classes dominantes não têm qualquer interesse em que a estru- 
tura sindical atual se rompa, nos moldes colocados pelas oposições 
sindicais, por dois motivos. 

Primeiramente porque o sindicalismo atrelado ao Estado e divi- 
dido contribuiu para baixo poder de barganha que historicamente 
a classe operária tem detido no Brasil, se considerada como um 
todo, em sua unidade. E esse baixo poder de barganha é funda- 
mental para a manutenção dos baixos salários nos setores mais 
atrasados da economia. Os setores burgueses mais atrasados não 
teriam condições de absorver, economicamente, uma organização sin- 
dical forte e unificada, que procurasse empurrar os pisos salariais 
sempre para cima. 

Mas esse não é o motivo mais importante, e nem responde pelo 
comportamento reacionário que também os setores mais adiantados 
da burguesia assumem face à questão sindical. As classes dominan- 
tes — desde que se impôs a camisa-de-força do sindicalismo var- 
guista — sempre mantiveram a classe operária brasileira fracionada 
e sob controle do Estado, mesmo no que diz respeito a suas orga- 
nizações de resistência econômica. Tal fracionamento e controle 
foram fundamentais para que se pudesse mantê-la fraca também 
politicamente. A unificação independente da classe operária a nível 
nacional, ainda que para a luta econômica, é uma tarefa que encerra 
um tamanho potencial de organização e mobilização da classe que, 
em si mesma, carrega um alto risco político. E a burguesia sabe 
disso. Assim, essa é uma tarefa política a ser cumprida na prática 
a partir da iniciativa própria e organizada dos trabalhadores e de 
seus aliados. 

A burguesia, por sua vez, se defende como pode. A nosso ver, a 
manutenção da ditadura militar é peça importantíssima no jogo dos 
interesses burgueses. Ela associou sua história com a desorganização 
da classe operária, mantendo as heranças repressivas do Estado Novo 
e criando novos monstrengos como o Decreto-lei 1.632. Daí que a 

* Cf. Folha ãe S. Paulo, 17-9-1978. 
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luta pela derrubada da ditadura e a luta por liberdade sindical são, 
hoje, uma e a mesma coisa. A luta pelas liberdades democráticas 
ganha, neste momento, para o movimento operário a forma da luta 
por sua organização autônoma e unitária para enfrentar o capital. 
Mas a liberdade sindical sd será conquistada politicamente com a 
queda da ditadura; por isto ela deve ser encaminhada juntamente 
com outras palavras de ordem democráticas, juntamente com a luta 
pela liberdade de organização e expressão e pela Constituinte. 

6. O Encaminhamento da Luta: 
Novas Formas e Velhas Formas 

"Eu tive uma experiência bastante concreta na empresa onde tra- 
balho. A gente lá não tem uma comissão de fábrica. Mas a gente 
tem companheiros mais conscientes que discutem. Agora, se nós es- 
perássemos a direção do sindicato de Osasco organizar a nossa luta 
raa firma... lá não sairia greve, não. Eu não diria que se fosse outro 
sindicato seria a mesma coisa. Mas a greve lá em Osasco só saiu 
no momento em que os trabalhadores, a partir dos companheiros 
fnais politizados dentro da empresa, se organizaram e fizeram a 
greve sair". 

"Se hoje a comissão leva um trabalho e ele passa por cima do 
sindicato, ótimo, porque o sindicato é uma grande porcaria. A gente 
tem que lembrar que estamos vivendo num lugar em que a estru- 
tura sindical ainda não foi quebrada". 

O debate, como o leitor deve ter percebido, acirrou-se bastante 
quando tocou na delicada questão das comissões de fábrica ou gru- 
pos de fábrica, e de suas relações com o sindicato atual. Arriscamo- 
nos também a entrar nele, tentando fugir um pouco da defesa de 
Princípios e procurando mostrar a que impasses objetivos o desen- 
volvimento do trabalho das oposições sindicais de várias cidades 
buscou responder. Procuraremos tomar posição justificando-a com 
base no que entendemos ser o movimento real da classe operária 
— ainda que correndo o risco de não chegar a compreender efetiva- 
niente esse movimento — e apontando as dificuldades que lhe são 
inerentes. 

As duas colocações que ressaltamos encaminham-nos para a res- 
posta, em primeiro lugar, sobre as hipóteses, aqui levantadas, da 
existência de um sindicalismo paralelo por trás das propostas de 
trabalho em fábrica das oposições sindicais e de sua evolução para 
uma eventual coordenação interfábricas e independente do sindicato 
oficial. 

A nosso ver, não se trata de dizer que o trabalho das oposições 
sindicais aponta para um possível sindicato paralelo, num futuro 
Próximo ou remoto. Na prática ele demonstrou constituir-se já num 
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movimento sindical paralelo, que corre por fora dos sindicatos imo- 
bilistas. Paralelo? Sim, e muito justo. Afinal, numa situação em que, 
além de se ver, como as classes populares, em geral, privada de suas 
organizações políticas e de canais através dos quais pudesse influen- 
ciar a regulamentação de toda a vida nacional, a classe operária 
também vê a maior parte de suas organizações de luta econômica 
reduzidas a zero. Nada lhe resta, então, senão organizar uma surda 
resistência. E essa resistência são exatamente as oposições sindicais. 

Por que resistência? O caso de São Paulo e o de Osasco o demons- 
tram muito bem (aliás, não foi por mera coincidência que as oposi- 
ções sindicais dos metalúrgicos mais cresceram precisamente nessas 
duas cidades). Lá, além de todas as limitações próprias da atual 
estrutura sindical, que impedem o sindicato de constituir-se num 
verdadeiro instrumento de luta, os dirigentes pelegos vêm ocupando 
as diretorias há muito tempo (notadamente em São Paulo, como 
todos sabemos). Isso só faz contribuir para a situação de inércia a 
que se acha condenada a classe operária, pois os pelegos não se dão 
a qualquer trabalho que desmistifique na prática a farsa da estru- 
tura sindical, e muito menos que favoreça a organização autônoma 
dos operários para a luta. Nessas condições, esperar pura e simples- 
mente que o sindicato se mexa, para que alguma coisa aconteça, 
significa esperar por nada. Diante disso metalúrgicos de São Paulo 
e Osasco — que já contavam com uma certa tradição de lutas — se 
organizam por contra própria e encaminham um determinado tipo 
de movimento fora do sindicato. Um tipo de movimento que é antes 
de mais nada de resistência econômica, de oposição sindical ainda 
que seus objetivos abranjam metas mais avançadas. Seu fim ime- 
diato é minimizar, se bem que dentro de limites reconhecidos, a 
perda do poder aquisitivo da classe trabalhadora, e seu fim estra- 
tégico se volta para a ruptura com a estrutura sindical. 

E, concretamente, ali onde os sindicatos são dominados pelos pele- 
gos, não há alternativa possível. Se o trabalho das oposições sindicais 
passa por cima dos sindicatos, ótimo, porque o sindicato é uma 
grande porcaria. A organização encontrada para levar esse trabalho 
é a que toma corpo através de grupos de fábrica, formados apenas 
pelos trabalhadores mais conscientes, mais politizados, grupos esses 
que são de conhecimento restrito àqueles que deles participam. 

Há, além disso, uma tendência para que os diversos grupos das 
várias fábricas mantenham uma permanente troca de idéias e expe- 
riências, favorecendo-se o estabelecimento de uma coordenação entre 
eles — a interfábricas. Os motivos de sua organização restrita e 
paralela são evidentes: em primeiro lugar, pela necessidade de defen- 
der-se da ação repressiva dos patrões que se manifesta nas demis- 
sões; em segundo lugar, pela necessidade de defender-se da atuação 
policial de elementos infiltrados nos locais de trabalho e, sobretudo, 
nos sindicatos (muitas vezes os próprios dirigentes pelegos agem 
policialmente, denunciando aos patrões os operários mais combati- 
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vos). A história das oposições sindicais dos metalúrgicos de São 
Paulo é, nesse sentido, bastante significativa. De início os trabalha- 
dores que dela participam procuravam se reunir no sindicato. Mas 
essa atuação mais aberta acarretou a prisão de vários deles e os 
obrigou a se organizarem fora das fábricas e do sindicato. 

O trabalho das oposições, enquanto trabalho sindical, dá conta 
de lutas específicas características de cada empresa, indo além da 
tendência que em geral assumem os sindicatos de só se interessarem 
pelos problemas mais gerais da categoria. Por sinal, as oposições 
sindicais iniciaram seu trabalho com a organização dos trabalhadores 
na fábrica para enfrentamentos que de imediato visavam a resolver 
pequenos problemas, ou melhor, problemas localizados: questão de 
horários, de restaurante, sanitários etc. Quanto às questões gerais, 
as oposições sindicais procuram planejar suas intervenções no sindi- 
cato, isto é, procuram levar posições representativas da categoria 
Para as assembléias dos sindicatos. 

Os grupos de fábrica e suas interligações são autônomos com 
relação ao sindicalismo oficial e constituem uma resposta do M.O. 
ao império dos pelegos nos sindicatos. Mas o que deve fazer o 
movimento operário face aos sindicatos onde as diretorias são 
"autênticas"? O que fazer, ainda, se quadros oriundos das oposições 
sindicais vierem a ocupar as diretorias dos sindicatos ou se isso 
vier a ser feito por grupos de sua confiança? Deve-se abrir o tra- 
balho dos grupos de fábrica, levá-los para dentro do sindicato e 
centralizar ali sua organização? Deve-se subordinar sua coordenação 
à direção sindical? 

Parece-nos que abrir o trabalho dos grupos de fábrica, hoje, cen- 
tralizando-o no sindicato, eliminando seu caráter restrito, fechado e 
Paralelo, significa expor todo o trabalho acumulado pelas oposições 
ao longo de vários anos à chance de uma ação repressiva súbita, 
expor os elementos mais combativos da classe à repressão, mesmo 
Que se esteja lidando com diretorias não-pelegas. Se o momento é 
de "descompressão política", permitindo uma participação maior dos 
operários nos sindicatos e uma atuação mais agressiva de certas 
lideranças sindicais, amanhã nada impede que as classes dominantes 
e seus representantes voltem a reeditar uma política de terror sobre 
a classe operária, demitindo os operários mais combativos, cassando 
as lideranças "autênticas", intervindo nos sindicatos, reprimindo os 
seus membros mais conhecidos. E o movimento operário não tem 
ainda força suficiente, no estágio atual da luta, para fazer frente, 
resistir a uma nova escalada repressiva. Daí a necessidade da classe 
operária manter uma retaguarda. 

O caso de Osasco, em 68, é, sob esse aspecto, muito ilustrativo. 
A greve de Osasco foi mencionada durante o debate como uma 
comprovação de que, mesmo sob a estrutura sindical vigente, um 
sindicato pode organizar um sindicalismo combativo e fazer greves. 
Isso nos parece correto, sem dúvida. Mas o que não pode também 
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ser esquecido é que, quando se decretou a intervenção no sindicato 
e se passou a combater a classe operária, ali, pelo emprego da 
violência, todo o trabalho, feito abertamente, foi destruído. Não 
restou uma resistência suficientemente forte e organizada que pu- 
desse dar continuidade à luta dos operários naquele momento. Foi 
bem lembrado durante o debate o erro dos operários de Osasco 
em 68: não ter sabido dosar o trabalho aberto com aquele que só 
deve ser conhecido dos operários. O erro foi não ter conseguido 
manter uma retaguarda a salvo de qualquer ação repressiva. 

Enfim, a manutenção do trabalho restrito e paralelo dos grupos 
de fábrica das oposições sindicais é a forma de resistência encon- 
trada por um movimento operário que aprendeu, depois de suces- 
sivas derrotas sofridas na sua história, a não confiar na legalidade 
burguesa aqui implantada. Ela, como se sabe, nunca garantiu espaço 
para a sobrevivência de suas organizações e lideranças que visassem 
a uma defesa autêntica de seus interesses corporativos e à implan' 
tação de um sindicalismo autônomo e unificado. 

A independência dos grupos de fábrica frente às lideranças sindi- 
cais, hoje, vai encontrar justificativa ainda num último ponto. A 
atual estrutura sindical permite que as diretorias se utilizem dos 
mais variados expedientes para manipular assembléias em favor de 
propostas que não são do interesse da categoria, ou mesmo para 
encaminhar procedimentos diferentes daqueles decididos em assem- 
bléia. Isto porque, sob essa estrutura, a possibilidade de controle 
a partir das bases praticamente não existe; e só dessa forma pode- 
riam ser garantidos os interesses da categoria frente a eventuais 
desvios das direções sindicais. Assim, a independência das oposições 
sindicais funciona também como contrapeso de fato, diminuindo as 
margens de manobra das diretorias. 

Os limites da atuação dos grupos de fábrica devem, no entanto, 
ser reconhecidos e encarados de frente. Como eles se restringem 
à organização dos elementos mais combativos em cada fábrica, dois 
problemas se colocam para sua eficácia enquanto trabalho de resis- 
tência de uma categoria como um todo. Em primeiro lugar, eles 
nunca poderão constituir-se em órgãos massivos, que representem 
e organizem a maioria dos operários de uma fábrica. Apenas nos 
momentos em que as lutas específicas atingem um auge de mobili- 
zação e que a participação toma-se mais massiva. Nos momentos 
de refluxo o trabalho volta a girar em tomo da minoria combativa. 
Sem pôr em dúvida, por isso, o grau de representatividade dos gru- 
pos, que é conquistado na prática, na luta, em cima de palavras 
de ordem especifica, essa forma de organização é uma restrição no 
que diz respeito ao trabalho de massa. Para os operários, como um 
todo, seria muito importante participar, massiva e conscientemente, 
de alguma forma de organização permanente no interior da fábrica, 
mesmo ao nível da luta sindical. Na forma dos grupos dt fábrica 
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restritos,  a  participação  da  massa  na  organização  da  categoria  é 
episódica e não permanente. 

Em segundo lugar, e ainda devido às mesmas características dos 
grupos de fábrica, pode ocorrer que a necessidade de se escolher 
uma representação aberta entre os operários, por exemplo para en- 
caminhar uma negociação salarial dentro de uma empresa, entre 
em choque com a necessidade de manter o sigilo sobre os grupos 
mais combativos. Muitas vezes, durante as greves deste ano, os 
operários de determinadas fábricas não apresentaram representantes 
próprios para negociar com os patrões, enviando-os aos sindicatos, 
exatamente na expectativa de proteger as cabeças mais importantes. 
Mas isso pode dificultar de várias maneiras o encaminhamento das 
negociações de acordo com os interesses dos operários. 

Uma forma de contornar esses problemas é a constituição de co- 
missões de toda a fábrica, reconhecidas pelos patrões e eleitas pelos 
operários, nos moldes de algumas comissões formalizadas numa ou 
noutra indústria de São Paulo após as greves. Essas comissões per- 
mitem a organização permanente e massiva do conjunto dos ope- 
rários, facilitando a escolha de uma representação para encaminhar 
suas reivindicações no interior da fábrica e no sindicato. Acredita- 
mos que a legalização e o reconhecimento de comissões desse tipo 
representam uma vitória para os operários, apontando no sentido 
de uma estrutura sindical futura que se assente no poder das bases 
organizadas por fábricas. 

Não concordamos, no entanto, com que os grupos de fábrica se 
dissolvam nessas comissões, à medida que sejam criadas, e isso pelas 
mesmas razões de segurança já mencionadas. Os grupos de fábrica 
lutam pela constituição de comissões legais, para criar um canal 
para a participação da massa dos companheiros de uma fábrica. 
Essa conquista, porém, não pode ter como preço o descuido com 
o que aqui chamamos de retaguarda, a organização de uma alterna- 
tiva permanente para um eventual recrudescimento da repressão 
sobre o movimento operário. Dentro da atual estrutura sindical, 
mesmo as comissões legalizadas de toda a fábrica, guando conquis- 
tadas, devem ter por trás a continuidade do trabalho restrito dos 
grupos de fábrica. 

Tendo em vista todas as limitações a que está sujeita a organiza- 
ção dos operários dentro da atual estrutura sindical, coTisideramos 
importante a manutenção da independência das aposições sindicais 
e dos grupos de fábrica face ao sindicato oficial, mesmo que a 
direção deste, como dizíamos, venha a ser ocupada por membros 
das oposições. 

E por que motivo haveria interesse das oposições em ocupar as 
direções dos sindicatos? Esta é uma questão central. Ocupar o es- 
paço do sindicalismo oficial é de fundamental importância para que 
as oposições sindicais possam atingir seus objetivos e expandir seu 
próprio trabalho, enquanto trabalho independente. 
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Não há dúvida de que o sindicato oficial alarga o âmbito d& 
atuação das oposições. Inicialmente porque se trata de um espaço 
com cobertura legal. Em segundo lugar porque pode agregar uma 
grande quantidade de elementos combativos de uma dada categoria 
(afinal, não se pode desprezar o peso da tradição dos sindicatos). 
Como espaço com respaldo legal, os sindicatos têm condições, além 
do mais, para funcionar como câmaras de eco, recebendo cobertura 
dos canais tradicionais da imprensa e amplificando as denúncias 
que interessam à categoria. Por último, o sindicato é ainda o canal 
existente para as negociações coletivas de sindicato. As oposições 
sindicais devem se utilizar dos sindicatos para criticar publicamente 
seus limites; para pregar à massa sindicalizada a necessidade de 
sua organização independente, dando apoio ao desenvolvimento dos 
grupos de fábrica independentes; para servir de veículo nas nego- 
ciações diretas entre a categoria e os patrões; para denunciar, enfim,. 
o caráter burocrático de sua própria organização, ampliando na' 
prática o poder das bases nas decisões do sindicato. 

A atuação das lideranças sindicais não-pelegas no movimento ope- 
rário, este ano, veio confirmar a validade dessas propostas. Não se 
pode atribuir toda a atuação dos sindicatos metalúrgicos de São 
Bernardo e de Santo André às santas figuras de seus diretores, como 
se não houvesse um trabalho de pressão, surdo que fosse, de baixo 
para cima. Mas a verdade é que o papel desempenhado, por exem- 
plo, pela diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo 
foi decisivo para o desencadeamento da greve naquela cidade. São. 
inúmeros os exemplos de trabalhos desenvolvidos pela referida dire- 
toria que facilitaram aquele processo: a ascensão da luta pela re- 
posição salarial; a propaganda nos cursos e assembléias da necessi- 
dade de os trabalhadores se organizarem de forma autônoma; a 
propaganda da greve como arma de luta; a tentativa de tornar cada 
vez mais massivas as assembléias; a realização do congresso das 
metalúrgicas; o apoio aos grupos independentes de trabalhadores 
que procuraram o sindicato; favorecimento, pelo alardeamento na 
imprensa, de um clima favorável para a aceitação da greve por 
outros setores sociais etc. 

Mas deve-se evitar cair no idealismo de se imaginar que é, única 
e exclusivamente, a atuação a nível do sindicato oficial que'levará 
à mudança do sindicalismo. Assim, não basta levar para dentro do 
sindicato os elementos mais combativos de uma categoria, mesmo 
porque lá o trabalhador não tem condições de agir à vontade para 
afastar, quando bem entender, os dirigentes sindicais com os quais 
não está satisfeito. Afinal, seria ilusório crer que o poder decisório, 
na vida sindical, está nas mãos das assembléias dos associados, como 
se fosse possível mudar a regra do jogo no momento que quiserem. 
Como já afirmamos antes, nem as assembléias são soberanas nem 
é fácil destituir uma diretoria pelega, com mandato assegurado pela 
legislação e todo um dispositivo de normas que favorecem a fraude 
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nas eleições. A história do superpelego Joaquim dos Santos Andrade, 
em São Paulo, dá uma boa medida das limitações da soberania 
dos associados de um sindicato. Dessa maneira, inclusive as dire- 
torias "autênticas" devem se preocupar em criar uma alternativa ao 
sindicato, para defesa da própria categoria, contra a ameaça da 
repressão estatal e mesmo de desvios dos próprios dirigentes sin- 
dicais. Pensemos, por exemplo, no caso dos sindicatos metalúrgicos 
de São Bernardo e Santo André, hoje. Se amanhã esses sindicatos 
vierem a sofrer uma intervenção, tendo os seus elementos mais 
combativos afastados da vida sindical, não seria decisivo para a 
categoria que houvesse uma alternativa organizada que desse conti- 
nuidade ao trabalho atual? 

As relações das oposições sindicais com os sindicatos oficiais 
ainda passam por uma questão crucial, representando um certo 
perigo frente ao qual a classe operária poderá se encontrar no fu- 
turo. As consignas assumidas pelas oposições sindicais nas fábricas 
ganham representatividade à medida que correspondem aos anseios 
da maioria de uma categoria, enquanto as falsas soluções encami- 
nhadas pelo sindicato pelego sofrem o seu repudio. Mas como de- 
verão se comportar as oposições sindicais face a uma situação em 
que as propostas do sindicato oficial, embora divergentes ou até 
conflitantes com as suas, recebam apoio significativo da categoria, 
expresso em assembléia? Aqui, sim, nos parece que a atuação inde- 
pendente das oposições sindicais pode levar a uma forma de sindi- 
calismo paralelo prejudicial, porque certamente representaria divisor 
de águas no movimento operário. Esta é uma questão-chave: a neces- 
sidade de manter o movimento operário unido deve se constituir 
num objetivo de caráter restritivo, que, na nossa opinião, dará a 
medida da autonomia das oposições sindicais frente às direções 
sindicais. 

Finalmente entramos na questão talvez mais importante de toda 
a discussão sobre os grupos de fábrica. 

Retomemos uma pergunta formulada anteriormente: por que é ne- 
cessário um trabalho restrito, fechado e paralelo, da classe operária 
numa luta de caráter sindical? Por que manter sob essas condições 
um trabalho de organização que visa à resistência econômica da 
classe operária e que procura encaminhar suas lutas econômico-cor- 
porativas onde os sindicatos não o fazem? 

Seguindo toda a linha de argumentação desenvolvida, até aqui, 
respondemos que essa é, a nosso ver, a forma de defesa econômica 
encontrada pela classe operária frente a uma burguesia que nunca 
admitiu legalmente o enfrentamento econômico aberto entre o capi- 
tal e o trabalho. Essa é a resistência possível da classe operária num 
país onde nunca lhe foi permitida sua organização autônoma e imi- 
taria; num país em que as classes dominantes sempre fizeram de 
tudo para mantê-la fracionada, procuraram atrelar seus sindicatos 
ao Estado, perseguiram ou subornaram suas lideranças e reprimiram 
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as greves. Enfim, é a resposta possível frente às classes dominantes 
que ainda hoje tratam a questão social como caso de polícia. 

Mas a resposta deve ir além disso, pois o trabalho das oposições 
sindicais não se restringe, como sabemos, à luta e à resistência 
econômica da classe. Embora resistência econômica, hoje, se impo- 
nha como objetivo imediato, as oposições sindicais visam também 
à educação política dos operários que se agregam em tomo delas 
e o realizam na sua prática. 

Se é verdade que, em princípio, o requisito para tomar parte nas 
oposições sindicais é a disposição para uma vida sindical combativa, 
não é menos certo que as direções das oposições sindicais buscam 
encaminhar suas atividades no sentido de que ábranjam toda a vida 
política dos trabalhadores que nelas participam. Isso se evidencia, 
por exemplo, na preocupação com a discussão do tema das liber- 
dades democráticas dentro das oposições, que está assumindo acima 
de tudo a forma da luta pela quebra da atual estrutura sindical. 
As oposições sindicais não discutem apenas a situação salarial, as 
condições de trabalho e a organização de greves e outras formas 
de luta, mas também a farsa que é a estrutura sindical, a necessi- 
dade de liberdade para os trabalhadores se organizarem democra- 
ticamente, a relação da liberdade de organização com as demais 
liberdades democráticas e com as lutas mais gerais como anistia, 
constituinte etc. 

Em síntese, as oposições sindicais unem numa mesma atuação — 
num mesmo programa e numa mesma forma de organização — a 
luta econômica e a luta política da classe operária. Essa nos parece 
uma particularidade do movimento operário brasileiro que deve 
necessariamente ser considerada quando se passar para a discussão 
das alternativas futuras de sua organização, a nível político ou sin- 
dical. Acreditamos apenas que é prematura a tentativa de antecipar 
essas alternativas, à medida que os objetivos centrais das oposições 
sindicais ainda estão por ser cumpridos. As relações possíveis entre 
sindicato e grupos de fábrica, e o papel de cada um, numa outra 
estrutura sindical que não esta, a separação da luta econômica e 
da luta política em níveis bem distintos e cristalizados, todas estas 
são questões para as quais as respostas seriam ainda não mais que 
especulativas. 

7. O Engajamento do Movimento Operário 
nas Lutas Democráticas 

De acordo com a opinião unânime de nossos debatedores, a reali- 
zação dos objetivos históricos da classe operária exige necessaria- 
mente que ela ultrapasse suas reivindicações corporativas, e assuma 
a luta política visando implantar seu projeto social. Embora pareça 
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óbvio, é importante lembrar, isso só será viável na medida em que 
a classe operária compreenda a importância da unificação e da ação 
conjunta — sob sua direção — com os seus aliados, em tomo dos 
pontos de um programa político adequado às suas condições do mo- 
mento (de consciência e organização). 

A classe operária deve se manifestar autonomamente no campo 
político, mesmo porque só no plano da política é possível transcen- 
der as diferenças dentro da própria classe e de região para região, 
bem como encontrar o denominador comum de suas lutas especí- 
ficas, que as vitalize e funcione como condição do seu êxito. 

Tomando por base o nosso debate, no entanto, deparamo-nos, hoje, 
frente a uma situação difícil. O movimento operário atual é ainda 
muito débil para se engajar, imediatamente, enquanto movimento de 
massas, nas lutas políticas mais gerais, que já polarizaram outros 
setores mais organizados (por exemplo, os estudantes) do movimento 
de massas. Sem deixar de ser também político em sua natureza, 
como já frisamos, o engajamento atual da classe operária se vincula 
sobretudo à sua imprescindível e inadiável resistência econômica. Por 
isso se compreende facilmente o porquê da luta mais ampla por 
liberdades democráticas ser imediatamente traduzida, dentro do movi- 
mento operário, na luta contra o arrocho salarial, contra a Lei 4.330 
(antigreve), contra a estrutura sindical de uma forma geral. 

Mas, como também já afirmamos, as conquistas da classe operária 
no campo da liberdade sindical são marcadamente políticas. Isso 
decorre logicamente do fato de que a defesa da estrutura sindical 
de inspiração fascista pelas classes dominantes acaba se confundindo 
com a defesa do próprio regime ditatorial militar. Para os trabalha- 
dores, a luta pela conquista de uma estrutura sindical de seu inte- 
resse é, então, necessariamente parte de uma luta política maior, 
a luta pela democracia do seu ponto de vista, a democracia de inte- 
resse dos trabalhadores e de seus aliados. Daí que, para o movimento 
operário, tão fundamental quanto a quebra da estrutura sindical são 
os demais aspectos das lutas democráticas que compõem o programa 
de democracia das classes populares. 

O movimento operário deverá, portanto, preocupar-se em romper 
a legalidade atual, não apenas do ponto de vista da legislação sin- 
dical e trabalhista repressiva, mas no sentido mais amplo e global 
possível. 

Assim encarada, ganha expressão redobrada a atuação das vanguar- 
das e das direções preocupadas em "politizar" a luta dos operários, 
em fazer desenvolver no movimento operário as discussões sobre 
anistia, constituintes, liberdades democráticas. Desta atuação depen- 
derá no futuro o engajamento do movimento operário na luta direta 
pela democracia do ponto de vista dos trabalhadores. 

A união da classe operária deve se dar, no caso, a partir dos 
elementos mais avançados propostos pela própria dinâmica do movi- 
mento operário e, paralelamente, passar pela crítica dos setores mais 



atrasados, das forças de atraso que estão nele presentes. Em outros 
termos, a unificação deve se dar por cima e não por baixo, em torno 
dos pontos que signifiquem efetivamente um avanço para a luta da 
classe operária. 

Cabe, agora, formular aqui uma critica a determinadas tendências 
dentro do movimento operário que carregam certo preconceito contra 
os quadros políticos de esquerda não-operária. Dessas tendências 
muitas vezes decorrem propostas de um "partido puramente de ope- 
rários", o que não significa necessariamente um partido operário. 
Sim, porque o obreirismo é uma das formas de expressão da domi- 
nação burguesa dentro ãa prática operária. Não resta dúvida de que 
boa parte da responsabilidade quanto a esse preconceito cabe aos 
próprios quadros politicos, à sua atuação passada. Mas a crítica justa 
de seus erros não pode levar ao erro maior de considerá-los dispen- 
sáveis, ou úteis apenas para a realização de campanhas de arreca- 
dação de fundos e coisas que tais. Não se pode confundir a direção 
operária do processo com uma direção política exclusivamente de 
operários. Não se deve confundir um problema que se resolve através 
da prática política identificada com os interesses operários — gerais 
e imediatos — com uma questão de origem individual de classe. 
Quem pensa em termos de indivíduos são os liberais. Não atentar 
para isso pode acabar identificando os interesses operários com suas 
reivindicações, econômicas e imediatas, o que é do interesse apenas 
da dominação da classe dos capitalistas e de seu Estado. 

Não aceitamos, portanto, esta concepção errônea do papel dos 
quadros políticos, intelectuais orgânicos necessários que são. Não 
aceitamos, tampouco, o equívoco inverso: a caracterização externa 
dos intelectuais como um grupo de iluminados que vão trazer 
"de fora" o saber que orientará a prática operária e formará a sua 
consciência de classe. Não podemos descartar, por outro lado, que 
o próprio movimento operário possui em certo grau um componente 
político-revolucionário espontâneo (isto é, não dirigido de fora), que 
deve servir de marco para as direções. Os exemplos de inovação, 
no plano de organização, durante as últimas greves. São, em parte, 
uma demonstração de que os operários, enquanto movimento de 
massas, avançaram muitas vezes por seus próprios meios, em muitos 
casos, apesar das orientações preexistentes. 

Longe de nós está a intenção de minimizar os quadros políticos 
e sua importância para as lutas operárias. O que afirmamos, com 
ênfase, é que, ou eles atuam organicamente junto ao movimento 
operário fazendo da luta política um momento necessário de prática 
de classe operária, seu ponto culminante, ou não significarão nada. 
Nesse sentido, considerando as dificuldades impostas pela conjun- 
tura nacional à atividade de organização política, ganham um signi- 
ficativo enorme as tentativas feitas por grupos de intelectuais de 
origem não-operária para vincular-se, permanente e sistematicamente, 
através de formas as mais variadas, ao movimento operário ainda 

94 



que muitas vezes esses esforços permaneçam sobrepostos, desorga- 
nizados etc. (o que, de resto, é hoje praticamente inevitável). A vin- 
culação permanente — rompendo com o contato esporádico, com a 
situação em que o intelectual não-operário aparece como estando 
acima e fora do movimento operário — esta, acreditamos, é uma 
saida fundamental para a superação do obreirismo. 

A expressão política do movimento operário deverá, então, prevenir- 
se desses equívocos. Acreditamos que um programa que articulasse 
as reivindicações econômico-corporativas do movimento operário com 
as questões mais gerais que dizem respeito à democracia política 
(como a anistia, a Constituinte etc.) bem como com indispensáveis 
modificações de ordem econômica (como a estatização dos setores 
vitais para a população, como saúde, transportes, educação etc, vi- 
sando garantir um atendimento prioritário à massa da população) 
seria capaz de unificá-la interna e nacionalmente num único corpo 
em busca da democracia que lhe interessa. Deliberadamente não pre- 
tendemos, todavia, nos aprofundar neste ponto, por considerarmos 
que este não é o lugar propício, pelo menos neste momento, para 
isso. 

Finalmente, não podemos esquecer que, nas atuais circunstâncias, 
a luta pela democracia mobiliza até mesmo setores dissidentes do 
sistema. Sua concepção de democracia, porém, nada tem a ver com 
a da maior parte da população brasileira. Por essa razão, a conquista 
da democracia real — a democracia que interessa aos trabalha- 
dores — dependerá da capacidade que a classe operária tiver de 
arrancar a bandeira da democracia da influência dos dissidentes e 
dos liberais e, ao mesmo tempo, reunir sob sua direção as classes 
e frações de classes que, graças aos efeitos objetivos do "milagre 
brasileiro", são suscetíveis de aceitar o seu projeto. 

Quais seriam os aliados passíveis de formar com a classe operária 
um bloco popular pela democracia? Esses aliados são aqueles que 
sofrem objetivamente a dominação da classe capitalista e seus alia- 
dos. Estão fora do bloco popular aquelas categorias que funcionam 
como "correia de transmissão" da dominação. Estas, eventualmente, 
poderão apoiar as classes populares, mas apenas por força das cir- 
cunstâncias, a contragosto ou de forma oportunista. Não estão su- 
jeitas à fúria da exploração econômica e participam (ainda que na 
oposição) do regime que aí está. 

Descartamos também aqueles setores burgueses dissidentes, pois 
estes, além de serem "órfãos de pai vivo" — que apoiaram durante 
a época das vacas gordas —, não têm objetivamente motivos, nem 
expressado intenções de acompanhar as classes populares num pro- 
jeto de democracia que abra espaços reais para a participação 
popular. 

É importante passar pelo crivo da crítica, mesmo que superficial 
e rapidamente, algumas opiniões expressas no debate a esse respeito. 
Cremos que é hora de reafirmar, alto e bom som, que a burguesia 



de origem nacional, como um todo, não tem antagonismos com o 
capital internacional. Se atentarmos para o seu setor mais impor- 
tante do ponto de vista econômico, ou seja, seu setor monopolista, 
verificaremos que ele se desenvolveu imensamente nos últimos 14 
anos à sombra do regime que ajudou a criar. Nem mesmo aqueles 
setores chamados de "produtores para o mercado interno" (por exem- 
plo, o setor de têxteis) têm contradições significativas com o atual 
modelo. Se a renda individual do trabalhador caiu, sua renda familiar 
aumentou, pois há um número maior de trabalhadores por família. 
Por isso o consumo e o mercado interno seja como for cresceram 
mesmo para bens não-duráveis de consumo popular. Por último, todo 
um setor novo do empresariado nacional (do qual o exemplo mais 
notável é uma fração do setor de construção civil) foi praticamente 
gerado pelo atual regime e pela atual política econômica. 

Daí que é completamente falacioso ressuscitar os velhos fantasmas 
de uma burguesia nacional cuja missão histórica seria dirigir o pro- 
cesso de desenvolvimento de um "capitalismo autônomo". Não faz 
sentido partir da existência de uma suposta contradição básica entre 
empresas nacionais e o imperialismo, tal como ocorreu à época do 
nacional-populismo, para fundamentar propostas de alianças com 
quem não tem o menor interesse em se aliar à classe operária. Chega 
de propor alianças com um aliado fantasma. 

A propósito, os últimos recuos da "burguesia nacional" — expres- 
sos no apoio manifestado por empresários ao Presidente da Repú- 
blica quando da farsa de votação das reformas políticas do governo 
e na timidez do documento dos mesmos empresários que haviam 
assinado o famoso Manifesto dos Oito — vêm confirmar, a nosso 
ver, a tese de que a postura democrática desses empresários é tão 
ou mais relativa que a do governo... Fica assim evidente que esses 
setores burgueses não seguem os mesmos destinos das classes popu- 
lares. Seus interesses colidem com os daqueles a quem exploram. 
Não fazem parte, portanto, dos aliados da classe operária. 

São aliados da classe operária o proletariado urbano e rural, por 
sua posição objetiva de explorados através do salário, os campo- 
neses e outros tipos de trabalhadores autônomos rurais e urbanos... 
aqueles setores sociais anteriormente tidos como de "classe média": 
professores, médicos, bancários etc. que cada vez mais deixam a 
categoria de "profissionais liberais" e, como assalariados, estão obje- 
tivamente próximos da classe operária. Algumas dessas categorias, 
por sinal, já estão seguindo os passos do operariado, como demons- 
traram as greves dos residentes, dos professores e dos bancários. 

Além disso, há outros setores que, independentemente da sua si- 
tuação de classe, assumem, politicamente, uma posição que os liga 
à defesa dos interesses da classe operária. Basta constatar, a res- 
peito, as posições políticas, muito próximas de um programa polí- 
tico que interessa aos operários, que vem sendo defendido por certas 
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parcelas de intelectuais e/ou professores universitários, estudantes, 
artistas etc. 

A direção política da luta conjunta de todos esses setores pela 
classe operária dependerá de sua capacidade de generalizar, a partir 
de um programa, suas posições mais avançadas pelo conjunto de 
seus próprios integrantes em escala nacional, e de expandir sua luta 
no âmbito da política de forma autônoma. Esse processo é funda- 
mentalmente político e, para sua efetivação, estamos apenas come- 
çando. Ainda há um longo caminho a percorrer. 

Campinas, setembro de 1978 

O Conselho Editorial 
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A Luta pela Regulamentação do Trabalho 
na Primeira República 

Lígia Osório Silva* 

1. Nos trabalhos sobre sindicalismo e classe operária na Primeira 
República destaca-se com freqüência a natureza tensa das relações 
entre o Estado e a classe operária.' Esta tensão é explicada pela 
combatividade da classe operária do período e pelo aspecto conser- 
vador da política governamental da época. O Estado adota durante 
todo o período da Primeira República uma atitude repressiva diante 
da classe operária, que por sua vez enfrenta essa repressão com 
greves, comícios, passeatas etc. 

A natureza do relacionamento entre a classe operária e o Estado 
sofre algumas mudanças após a revolução de outubro de 1930. Não 
é a repressão que desaparece, mas sim o caráter dela que se trans- 
forma. Na Primeira República a repressão está vinculada à questão 
do surgimento e da formação da classe operária. 

As lutas da classe operária no período pre-30 manifestam-se muitas 
vezes em movimentos espontâneos de greve e de revolta. Entretanto, 
foi através dos organismos sindicais que as grandes manifestações 
operárias do período foram desenvolvidas. A ação operária não se 
esgota, porém, na ação sindical. Já nesse período líderes operários 
apontavam a necessidade da criação de um partido político da classe 
operária (houve muitas tentativas fracassadas de criação de partidos 
socialistas e, em 1922, cria-se o primeiro partido político operário 
de peso nacional). Contudo, o essencial da presença operária, pelo 
menos até os anos 20, desenvolveu-se nos sindicatos. Isso nos leva 
a examinar as relações entre classe operária e Estado na Primeira 
República através das reivindicações sindicais. Para atingir esse obje- 
tivo é preciso tecer algumas considerações gerais a respeito do movi- 
mento sindical nesse período. 

2. Coexistiam no movimento sindical da Primeira República duas 
linhas de ação: a anarco-sindicalista e a reformista. Essas duas linhas 
foram se desenvolvendo e se afirmando no período que vai de 1890 
a 1920, data por volta da qual observa-se o declínio da influência 
anarco-sindicalista no movimento operário brasileiro. 

• Professora de Sociologia do IFCH/UNICAMP. 
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Essa divisão caracterizava não só duas propostas distintas para a 
ação sindical como também dois setores distintos da sociedade brasi- 
leira da época: de um lado, na linha de ação anarco-sindicalista, 
temos os operários industriais cujo crescimento está evidentemente 
ligado ao surgimento das indústrias (principalmente a indústria têx- 
til); de outro, na linha reformista, temos o setor dos transportes 
do Rio de Janeiro (marítimos do porto do Rio e da empresa de 
navegação Lloyd Brasileiro e ferroviários da Estrada de Ferro Central 
do Brasil), setor estatal bastante desenvolvido devido às caracterís- 
ticas da economia do período: essencialmente dependente do mer- 
cado externo, precisando de uma rede de transportes que escoasse 
a produção para os portos. Características essas que determinaram 
a anterioridade dessas categorias de trabalhadores em relação ao 
proletariado industrial. 

Ao afirmarmos a existência dessas duas linhas de ação sindical 
não estamos de forma alguma atribuindo às duas o mesmo peso 
na luta operária que se desenvolve no período. A combatividade reco- 
nhecida da classe operária nessa fase é, em grande parte, devido 
ao movimento anarco-sindicalista. É um fato inegável que os anarco- 
sindicalistas constituíram a vanguarda do movimento operário na 
Primeira República. 

Entretanto, nossa intenção é captar a situação operária na Pri- 
meira República no seu conjunto e determinar as características 
básicas dessa situação. As condições concretas do trabalho na Pri- 
meira República eram a conseqüência da fase específica do processo 
de desenvolvimento capitalista, a fase do nascimento das indústrias. 
Junto com estas surge a massa trabalhadora urbana que vai cons- 
tituir, na sua maior parte, o proletariado fabril. Essa fase específica 
do processo de desenvolvimento capitalista determina em certa me- 
dida a fase na qual se encontra o movimento operário. As lideranças 
sindicais representativas procuravam exprimir as reivindicações ime- 
diatas das massas trabalhadoras urbanas que tinham sua origem 
nas condições sociais objetivas nas quais elas se encontravam. Essas 
reivindicações aparecem nas práticas das duas linhas sindicais, em 
que pese as diferenças de objetivos. Deixaremos de lado proposita- 
damente essas diferenças, reconhecendo apenas o fato, do qual não 
se pode fugir, de que era nos sindicatos anarco-sindicalistas que 
estava a vanguarda do movimento operário, à qual se deveu a com- 
batividade do movimento. 

3. Ao procedermos desse modo — buscando as questões concretas 
que se colocavam ao movimento sindical na Primeira República — 
somos levados a constatar que as lutas específicas que caracterizam 
o sindicalismo nessa fase são as reivindicações que giram em torno 
da duração da jornada de trabalho, das condições de trabalho (as 
multas, a vigilância etc), aumentos de salários, condições de traba- 
lho das mulheres e das crianças e a liberdade sindical. O manifesto 



da União dos Operários em Fábricas de Tecidos, de maio de 1919, 
pode ser considerado típico nesse sentido: 

"Reclamações que querem ver atendidas: 
1') A jornada de 8 horas; 
2') Igualdade de ordenados das mulheres e dos homens quando em 
igualdade de trabalho; 
3Ç) 30% de aumento sobre as empreitadas; 
4') 10% de aumento sobre os ordenados diários; 
5') Abolição  do  trabalho  dos menores  de  14  anos e  do  trabalho 
noturno das mulheres; 
6') Readmissão de todos os operários dispensados em 18 de novem- 
bro último" (Trata-se dos operários dispensados por ocasião de uma 
greve importante).' 

Esses problemas eram comuns a todas as categorias de trabalha- 
dores. A intensidade de cada um desses problemas, no entanto, 
variava de uma categoria para outra. As questões referentes às mu- 
lheres e aos menores, por exemplo, eram mais sentidas no setor 
têxtil, mas também eram vividas nas indústrias de alimentação e 
de vestuário. Os ferroviários, com exceção dos operários das oficinas 
de reparação, não trabalhavam exatamente em regime de fábrica. 
Apesar disso, a questão da jornada de trabalho, o regime de multas, 
assim como as questões referentes à garantia no emprego, aposen- 
tadoria e acidentes no trabalho podem ser assimiladas às questões 
enfrentadas pelos operários de fábrica. Por conseguinte, apesar da 
existência de algumas diferenças, as reivindicações eram similares. 
A questão da jornada de trabalho, por exemplo, era geral para todos 
os setores, marítimos e ferroviários inclusive. 

É nesse sentido, portanto, que as lutas operárias no período 
convergem para a colocação de problemas referentes às condições 
específicas de trabalho: prolongamento da jornada de trabalho, con- 
trole abusivo, trabalho noturno e por turnos, emprego de mulheres 
e crianças etc. Essas condições implicavam também um abandono 
quase completo do trabalhador nas fases de desemprego, velhice e 
doença. Essas condições dizem respeito sobretudo ao trabalho nas 
fábricas, mas tendem a se estender aos demais setores produtivos 
da sociedade, ainda não organizados de acordo com o sistema de 
fábrica. 

Devido a essa situação, o movimento sindical na Primeira Repú- 
blica luta por uma regulamentação do trabalho, que começa em 
alguns países pela legislação de fábrica ou, mais especificamente, 
pelos ramos industriais onde impera o regime de fábrica (o têxtil 
geralmente é o primeiro). No Brasil, devido às particularidades do 
seu desenvolvimento capitalista, quando a legislação do trabalho 
passa a ter uma existência concreta (graças à regulamentação, fisca- 
lização etc), ela já se refere ao conjunto da economia e não mais 
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aos trabalhadores de um único ramo. Até 1930, o único setor onde 
a chamada legislação de fábrica é minimamente aplicada é o setor 
de transportes marítimo e ferroviário de propriedade estatal, isto é, 
um setor não propriamente fabril. 

É interessante notar que o Brasil ao "chegar atrasado" no capita- 
lismo apresenta resultados aparentemente avançados. A inversão da 
importância histórica dos setores econômicos faz com que a legis- 
lação do trabalho não apareça inicialmente como uma legislação 
mais limitada que diz respeito unicamente ao trabalho fabril. Ela já 
dá os primeiros passos fora das fábricas e aparece como uma questão 
que diz respeito aos trabalhadores em geral. 

4. Para compreender melhor a questão da regulamentação do tra- 
balho é preciso pensar na sociedade brasileira da Primeira República 
como uma sociedade que está se adaptando ao trabalho livre vindo 
de um passado de escravidão. Contrariamente ao que ocorre no sis- 
tema escravista, onde o problema da manutenção do escravo é um 
problema do senhor de escravos, no capitalismo, na medida em que 
o capitalista paga um salário ao trabalhador, passa a ser encargo 
do próprio trabalhador a reprodução e a manutenção de sua força 
de trabalho. 

No regime escravista a relação entre o escravo e o senhor era 
uma relação fixa e personalizada. A sociedade burguesa é uma socie- 
dade de classes justamente porque ela destrói todos os laços de 
dependência pessoal. O trabalhador não tem mais diante de si um 
senhor (que pode até matá-lo de fome, mas é o único que decide 
da sua sorte), mas toda uma classe de patrões à qual ele está vin- 
culado, em princípio, apenas através do mercado de trabalho. No 
capitalismo as questões referentes ao trabalho e ao trabalhador são 
questões eminentemente sociais. Elas passam na aparência por ques- 
tões que dizem respeito a dois indivíduos (o patrão e o operário). 
Mas o capitalismo só compra a força de trabalho quando precisa 
dela. Em conseqüência, o trabalhador não tem a sua existência indi- 
vidualmente assegurada. Sua existência só pode ser assegurada en- 
quanto elemento de um grupo social determinado, uma classe, a 
classe operária. 

Este é um aspecto fundamental da situação da força de trabalho 
no sistema capitalista que determina a necessidade de uma solução 
social para os problemas decorrentes da implantação do chamado 
trabalho livre. Livre na aparência, mas socialmente dominado, porque 
implica na existência de duas categorias de indivíduos: aqueles em 
condições de comprar a força de trabalho e os que são obrigados 
a vendê-la para assegurar a sua sobrevivência. E para vendê-la pelo 
melhor preço os trabalhadores são obrigados a se reagruparem, se 
reunirem para diminuir a concorrência no seu meio. São obrigados 
a se reunirem nas organizações sindicais e a reivindicarem em con- 
junto. Daí a necessidade dos sindicatos. Eles são necessários devido 
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ao caráter que assume o trabalho no regime capitalista, isto é, o 
trabalho assalariado. 

Na forma capitalista, o trabalho toma-se uma mercadoria, a força 
de trabalho, que é vendida no mercado como outra mercadoria 
qualquer. É do interesse do capitalista, que compra essa mercadoria, 
comprá-la pelo menor preço possível, e, do operário, que a vende, 
de vendê-la pelo melhor preço. Os sindicatos representam uma orga- 
nização de trabalhadores diretamente vinculada à situação de vende- 
dores de força de trabalho e à concorrência que se estabelece no 
mercado de trabalho. A compra e venda da força de trabalho é uma 
questão que diz respeito ao núcleo central do sistema capitalista 
(diz respeito à produção e extração da mais-valia) juntamente com 
a questão da jornada de trabalho (que afeta a taxa de mais-valia). 

O sindicalismo organiza os operários enquanto assalariados, isto é, 
enquanto vendedores da mercadoria força de trabalho. Ao organizar 
os trabalhadores enquanto assalariados, o sindicalismo é uma forma 
perfeitamente compatível com o regime capitalista. Entretanto, a 
questão central em tomo da qual giram as organizações sindicais 
de todos os tempos, a questão da compra e venda da mercadoria 
força de trabalho, bem como a determinação de um valor social 
para essa mercadoria, é a manifestação de uma oposição fundamental 
do sistema capitalista, oposição entre o capital e o trabalho. 

Esse duplo aspecto da luta sindical aparece na situação contradi- 
tória que vivem as organizações sindicais em todos os paises capita- 
listas. Se por um lado não existe nenhuma oposição de principio 
entre o sistema capitalista e a constituição de organizações operárias 
permanentes que visam intervir no processo de flutuação do preço 
da força de trabalho, por outro lado essa transação mesma é a 
transação sobre a qual se assenta o dominio de uma classe sobre 
outra. É por isso que a constituição dessas organizações historica- 
mente não se dá de uma forma tranqüila, tendo a classe operária 
que lutar bastante para conquistar esse direito. 

5. A burguesia enquanto classe dominante, pela sua própria natureza, 
pela forma como conquista e mantém o poder, obriga a organização 
política de todas as classes da sociedade. Isto quer dizer que ela 
organiza a sociedade em classes; o que implica em assegurar a exis- 
tência da classe operária. 

Durante a Primeira República as classes dominantes tiveram em 
relação ao movimento sindical uma atitude repressiva. E o que es- 
tava por trás dessa atitude repressiva era justamente a insistência 
em negar a responsabilidade do sistema em assegurar a existência 
da classe operária através do reconhecimento da famosa "questão 
social". Dizendo de outro modo, a "questão social" na Primeira Re- 
pública era o amadurecimento de uma questão que vai se desenvol- 
vendo aos poucos a partir da introdução do trabalho livre, isto é, 
a questão da formação da classe operária. 
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A impossibilidade da burguesia controlar (ou dirigir) a classe 
operária sem primeiro reconhecer, formalmente, ao nível do Estado, 
a sua existência, colocava a necessidade premente desse reconheci- 
mento. No entanto é esse reconhecimento que é negado na atuação 
do Estado em relação às reivindicações do movimento sindical. Atua- 
ção essa que é de não reconhecer a existência de um problema social 
e de tentar dominar a situação através da adoção de leis repressivas 
visando a uma "minoria de anarquistas estrangeiros". Uma posição 
que implicava em negar a existência de uma "questão operária". 

A "questão operária" exprimia-se inteiramente na questão funda- 
mental colocada pelo movimento sindical na Primeira República, 
que era a questão da regulamentação do trabalho. A luta da classe 
operária pela regulamentação do trabalho, apesar de se manifestar 
socialmente numa forma que destacava a oposição fundamental do 
sistema, a oposição entre o capital e o trabalho, não colocava neces- 
sariamente em xeque o sistema capitalista, pois em tese poderia 
favorecer a aceleração da concentração de capitais, afastando da 
concorrência os capitalistas cujas taxas de lucro estavam ligadas a 
uma superexploração da força de trabalho e à manutenção de con- 
dições subumanas de trabalho. 

A intervenção do Estado nesse processo é determinada pela neces- 
sidade de proteger o trabalhador da exploração desenfreada dos 
capitalistas individuais no interesse da própria classe dos capitalis- 
tas, e, portanto, no interesse da reprodução do próprio sistema 
capitalista. 

Mas é imprescindível que as medidas que dizem respeito à prote- 
ção da força de trabalho sejam medidas impostas pelo Estado a 
todos os capitalistas e ao mesmo tempo. É preciso portanto que 
essas medidas venham sob forma de lei impositiva. A propósito, é 
interessante notar a posição dos industriais do Centro Industrial de 
Fiação e Tecelagem (dissidentes do Centro Industrial do Brasil) que, 
em 1919, no auge da luta pela jornada de 8 horas, vão em comissão 
ao Vice-Presidente da República, Delfim Moreira, para dizer-lhe que 
só concederiam a jornada de 8 horas se o Estado, através de uma 
lei federal, a tornasse obrigatória para o Brasil todo. Naturalmente 
eles não desejavam conceder as 8 horas no Rio de Janeiro e São 
Paulo (os dissidentes) se a regulamentação não fosse extensiva a 
todos os demais Estados. E nos demais Estados a agitação operária 
em prol da jornada de 8 horas não havia atingido o clímax que 
atingira no Rio de Janeiro e São Paulo, e os empresários dos demais 
Estados não iriam conceder as 8 horas sem serem pressionados.' 

Entretanto, havia sérios obstáculos à adoção dessa regulamentação 
geral para a redução da jornada de trabalho. A adoção de uma lei 
impositiva que obrigasse a redução da jornada de trabalho para 
8 horas no Brasil inteiro tinha inclusive um empecilho legal. As 
questões relativas ao trabalho na Primeira República eram da alçada 
estadual. Somente em 1926 é que uma Emenda Constitucional modi- 
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fica a redação do artigo 34 da Constituição e permite ao Congresso 
Nacional legislar sobre questões de trabalho. Mas esse empecilho 
legal era apenas um reflexo da situação contraditória que existia no 
seio das classes dominantes em relação à política a ser adotada 
quanto à questão operária. 

6. Apesar de não existir uma contradição de princípio entre a regu- 
lamentação do trabalho e a formação de organizações sindicais, de 
um lado, e o sistema capitalista, de outro, não é correto ver nossas 
reivindicações operárias simples decorrências desse sistema. Não há 
contradição de princípio entre eles, mas é importante destacar que 
o próprio sistema capitalista se desenvolve numa base contraditória 
que opõe capital e trabalho, burguesia e proletariado. 

Assim como o direito de se reagrupar em sindicatos que represen- 
tassem o conjunto da classe trabalhadora foi conquistado com duras 
lutas que a História registra, assim também a regulamentação do 
trabalho foi uma conquista da classe operária obtida através de uma 
árdua luta que se desenrola na Primeira República, principalmente 
sob a direção dos sindicatos anarco-sindicalistas. 

Isso porque se o interesse da burguesia reside no desenvolvimento 
do capitalismo (que implica nos fenômenos apontados acima) e se 
as suas características históricas a impelem à organização da socie- 
dade em classes, sua situação de classe dominante a impele, por 
outro lado, à desorganização da classe operária enquanto tal para 
manter a sua dominação. 

A natureza contraditória do sistema capitalista faz com que a 
forma como é organizada a produção favoreça a concentração do 
operariado, levando à sua associação em organismos de classe. To- 
davia, implica ao mesmo tempo a dominação de uma classe (a bur- 
guesia) sobre outra (o proletariado). É essa situação contraditória 
que se reflete na política da burguesia em relação à classe operária, 
mesmo quando os problemas colocados por esta não implicam em 
soluções que ponham em xeque o regime capitalista. Isto porque, 
em se tratando de classe operária, está-se tratando de dominação 
social. 

A essa contradição geral sobrepunha-se na Primeira República uma 
outra contradição específica decorrente da situação no interior das 
classes dominantes. Essa situação refletia-se na atitude diferenciada 
do Estado em relação aos dois setores de trabalhadores: os operários 
estatais, de um lado, e os operários industriais, de outro. Se, por 
um lado, esboçava-se uma tentativa de integração em relação aos 
operários do Estado, de outro mantinha-se uma atitude simplesmente 
repressiva em relação aos operários industriais. A atitude diferen- 
ciada do Estado tinha suas raízes na situação específica dos setores 
em questão na sociedade da Primeira República e na ligação desses 
setores com as frações da burguesia representadas no Estado. Fra- 
ções essas com interesses convergentes, mas por vezes contraditórios. 
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A fração hegemônica da burguesia era aquela ligada ao complexo 
cafeeiro. A principal área de acumulação de capital sendo a comer- 
cialização do café, a indústria nasce ligada a esse setor, o que resul- 
tou numa burguesia industrial dependente das atividades econômicas 
ligadas ao café. * A indústria implanta-se com máquinas importadas 
com as divisas acumuladas na exportação de café, o que a tomava 
dependente do Estado também (Estado controlado pela burguesia 
cafeeira). Sendo assim, as transformações que começam a se pro- 
cessar na sociedade brasileira desde o surgimento das indústrias (e, 
de forma mais geral, desde a introdução do trabalho assalariado) 
precisam ter soluções, soluções essas que implicavam a transformação 
do Estado de forma a poder atender à necessidade de integração 
política da classe operária sob a hegemonia da burguesia. Implica- 
vam por isso mesmo um rearranjo das relações de poder dentro do 
Estado e numa reformulação dos aparelhos estatais. 

A integração política da classe operária constituía, portanto, um 
dos aspectos da transformação do Estado que ocorre em 1930, que 
deve ser levado em consideração quando se analisa essa transfor- 
mação. E é nesse sentido que deve ser entendida a participação da 
classe operária nesse processo de transformação. 

7. As lutas do movimento sindical e a combatividade demonstrada 
pela classe operária na Primeira República são menosprezadas como 
causa da transformação do Estado em 1930. Essa transformação 
implicou, entre outras coisas, reconhecer que o trabalho livre, tal 
como se apresenta na aparência o trabalho no regime capitalista, 
precisa ser socialmente regulamentado. Nessa regulamentação está 
implícito o reconhecimento da existência de uma forma social de 
exploração baseada, de um lado, no capital e, de outro, na força 
de trabalho. Apesar da forma individual de que se reveste a compra 
e venda da força de trabalho no mercado de trabalho, a base social 
dessa dominação torna-se menos obscura na medida em que o 
próprio Estado capitalista é obrigado a tomar medidas que regula- 
mentem essa transação. 

O resultado imediato da luta pela regulamentação do trabalho foi 
a intervenção estatal no campo do trabalho, o que significou reco- 
nhecer a necessidade da adoção de soluções sociais (ainda que par- 
ciais) para os problemas relativos à manutenção e reprodução da 
força de trabalho. Ao fazer isso o Estado reconhece "de fato" a 
divisão da sociedade em classes. 

É nesse sentido que essa fase do movimento operário é uma fase 
bem definida: trata-se do momento da formação da classe operária. 
O desenvolvimento da forma capitalista de produção transforma uma 
parte da população em trabalhadores. A dominação exercida pelo 
capital cria nessa massa de trabalhadores uma situação comum, in- 
teresses comuns. Ela se toma uma classe frente ao capital. Mas é 
na luta — no Brasil na luta pela regulamentação  do  trabalho  e 

105 



pela liberdade sindical dirigida principalmente pelos anarco-sindica- 
listas — que os trabalhadores se auto-reconhecem como classe. Os 
interesses que eles defendem tomam-se interesses de classe. E é 
nesse processo que se criam as condições subjetivas para uma polí- 
tica operária na acepção mais global do termo. 

Notas 

1. Por exemplo Otávio lanni, "Condições Constitucionais do Comportamento Polí- 
tico Operário", in Revista Brasiliense, n. 36; Edgard Carone, A República Velha 
{Instituições e Classes Sociais), SP, DIFEL, 1972; Edgard Rodrigues, Socialismo 
e Sindicalismo no Brasil, RJ, Ed. Laemmert, 1969; Everardo Dias, História das 
Lutas Sociais no Brasil, SP, Ed. Alfa-ômega, 1977, 2» ed. 

2. A Razão, 10 de maio de 1919, p. 6. 

3. A Razão, 7 de maio de 1919, p. 1. 

4. Sobre a subordinação da indústria nascente ao capital cafeeiro ver Sérgio Silva, 
Expansão Cafeeira e Origens da Indústria no Brasil, SP, Ed. Alfa-ômega, 1976. 
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A Política de Controle da Classe Operária 
no Governo Vargas 

Maria Silvia Duarte Hadler* 

1. Quando se analisam as relações que vão se estabelecendo entre 
Estado e classe operária no pós-30, coloca-se de imediato o seguinte 
problema: como e por que a chamada "questão social" é assumida 
pelo Estado no imediato pós-30? 

São freqüentes nos textos oficiais, logo após a instalação do go- 
verno provisório, referências criticas ao desprezo dos governos ante- 
riores pelos problemas sociais. Lindolfo Collor, por exemplo, já no 
seu pronunciamento de posse no cargo de Ministro do Trabalho, 
Indústria e Comércio, em dezembro de 1930, afirma ser o Ministério 
do Trabalho 

"especificamente o Ministério da Revolução. A mentalidade do go- 
verno deposto, de que no Brasil as questões sociais são meros 
problemas de polícia, suscetíveis de solução pela última ratio das 
medidas repressivas, já opusera, de há muito, a consciência liberal 
da Nação, o mais justificado e peremptório dos protestos".' 

Ainda no primeiro ano do governo provisório são elaborados todos 
os anteprojetos das principais leis sociais protetoras do trabalho — 
trabalho de 8 horas, trabalho de mulheres e menores, lei de férias, 
comissões de conciliação e julgamento, contratos coletivos de tra- 
balho e é também em março de 1931 que sai a lei de sindicalização, 
pelo Decreto N. 19.770, cujo texto explicita o caráter da política de 
controle das classes subalternas a ser posta em prática pelo Estado. 
Não se trata aqui, evidentemente, de assumir a ideologia do discurso 
oficial do governo provisório, no sentido de se apontar uma atitude 
efetiva de preocupação pelos problemas sociais. Trata-se, antes, de 
assinalar uma redefinição do Estado para com a questão social, 
expressa, de imediato, pela mudança de tom da retórica oficial para 
com essa questão. 

Portanto, o que se coloca para a reflexão é a necessidade de se 
ver o que estaria na base da redefinição da política de Estado para 
com a "questão social". E quanto a isto, antes de mais nada, temos 

• Pós-graduanda de Ciência Política do IFCH/UNICAMP. 
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de relembrar dois pontos que não podem deixar de ser considerados. 
Em primeiro lugar, o fato de um Estado capitalista se encarregar 
do encaminhamento da solução para certos problemas sociais não 
indica que essa politica vá ser executada à revelia dos interesses do 
conjunto das classes dominantes. A formulação de uma política "so- 
cial" por um Estado capitalista, enquanto Estado burguês, deve ser 
vista, pois, em função da necessidade de se assegurar a hegemonia 
burguesa (não no sentido estrito de hegemonia da burguesia indus- 
trial), situação a que é levado quando se estabelece uma conjuntura 
política tal em que a relação concreta de forças sociais de certa 
forma impõe ao Estado a necessidade e/ou conveniência de tal 
política. 

Em segundo lugar, o processo de redefinição da "questão social" 
promovido pelo Estado pos-30 não pode ser entendido exclusiva- 
mente a nível da conjuntura do imediato pos-30. É certo que a 
"questão social" adquire maior relevância diante da crise de hege- 
monia aberta após a revolução, porém essa relevância não é função 
apenas desta crise, mas de todo um processo anterior em que setores 
populares vão se firmando como forças sociais. Precisamos, então, 
levar em conta certas facetas do processo de crise do Estado liberal- 
oligárquico, para cuja agudização não se pode negar a contribuição 
da movimentação das classes subalternas. 

Em L. Wemeck Viana encontramos uma abordagem bastante suges- 
tiva acerca da crise do chamado Estado liberal-oligárquico no Brasil. 
O importante de sua análise está em ter mostrado, ao lado da crise 
política interna às facções dominantes, o papel das pressões exer- 
cidas pelos setores subalternos, entre eles a classe operária, para o 
processo de dissolução do liberalismo oligárquico.' Wemeck Viana 
assinala as tensões entre o sistema político excludente, fundado na 
ortodoxia liberal, e as crescentes pressões democratizadoras por parte 
de setores sociais emergentes, marginalizados do processo político 
para que o Estado fosse capaz de atender a necessidades surgidas' 
com o próprio processo de diferenciação interna do sistema social 
orientado para a agroexportação. 

Nesse sentido, ele chama atenção para o fato de que a movimen- 
tação operária anterior a 30 reclamava a existência de um direito 
fundamental do trabalho' e pressionava, direta ou indiretamente, 
para que o Estado interviesse no mercado de trabalho, rompendo] 
assim, com os postulados rígidos da ortodoxia liberal que visava 
garantir livre movimentação aos fatores do trabalho. Ê dentro dessa 
perspectiva de retificação do pacto liberal, retificação promovida por 
pressão das reivindicações do movimento operário, que devem ser 
vistas as medidas, escassas, é certo, adotadas no pré-30 com relação 
à regulamentação do trabalho — é de 1923, por exemplo, a criação 
do Conselho Nacional do Trabalho; em 1926 tem-se a lei de férias 
para ferroviários, a lei de acidentes de trabalho e o Código de Me- 
nores; em 1927, os seguros contra doenças. 
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A conjuntura criada com a crise do Estado liberal obrigaria obje- 
tivamente o Estado saído da revolução de 30 a considerar um es- 
pectro mais amplo de interesses a serem incorporados (e mesmo 
redefinidos) na sua política global. 

Nesse sentido e diante da crise das relações de poder interna às 
várias frações da classe dominante, podemos dizer que o "atendi- 
mento" pelo Estado de reivindicações operárias, expresso na elabora- 
ção da legislação trabalhista, integrando essas reivindicações à política 
de Estado, não poderia ser concretizado com caráter propriamente 
de atendimento. A integração desses interesses deveria ser feita atra- 
vés de canais controlados pelo Estado. É nessa perspectiva e nesse 
contexto que devemos entender a elaboração de uma legislação sin- 
dical de caráter corporativista, vinda à tona logo nos primeiros 
momentos do novo regime, elaboração que vem quase simultânea 
com os anteprojetos da legislação propriamente social. 

A política de Estado pos-30 referente à classe operária tem, por- 
tanto, como suportes fundamentais, por um lado, a elaboração de 
uma legislação trabalhista e sindical e, por outro lado, a repressão 
ao movimento operário que pretendia se organizar autonomamente 
frente ao Estado. Sob esse aspecto, encaramos a legislação traba- 
lhista e a legislação sindical — de que nos ocuparemos neste ar- 
tigo — como os elementos definidores da forma assumida pela 
política de controle do Estado sobre a classe operária no pós-30. 

2. É verdade que não podemos ignorar que a legislação trabalhista, 
mesmo sendo elaborada a nível do aparelho de Estado, tem sua 
existência devida fundamentalmente aos problemas que o movimento 
operário colocava ao Estado. 

A. Rocha Barros é enfático ao interpretar a existência da legislação 
trabalhista como fruto das lutas operárias por melhores condições 
de trabalho, destacando nessa legislação o caráter de conquista dos 
trabalhadores. A legislação sindical, por outro lado, não tendo nada 
a ver com as reivindicações do movimento operário, apenas expres- 
saria a política de controle do Estado. O trabalho de Rocha Barros 
tem o grande mérito de contribuir para a desmistificação da ideo- 
logia de outorga da legislação trabalhista pelo Governo Getúlio Var- 
gas, apontando corretamente a existência anterior de reivindicações 
operárias por leis protetoras do trabalho. Ele adverte também para 
a influência exercida pela situação internacional do movimento ope- 
rário para a elaboração mais sistemática de uma legislação do 
trabalho. * 

Porém, se é uma perspectiva correta associar a legislação traba- 
lhista com a pressão reivindicativa do movimento operário anterior, 
devemos ter em conta que o significado político da legislação traba- 
lhista não se esgota aí. Caso contrário, toma-se um pouco difícil 
entendermos o alcance dessa política de Estado sobre o movimento 
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em prol da luta pela autonomia e independência política da classe 
operária. 

Insistimos em frisar que, no contexto da política de Estado, não 
se pode separar legislação trabalhista de legislação sindical, portanto, 
legislação trabalhista da política de controle do governo. E é neste 
ponto que se coloca a originalidade com relação ao período anterior 
do tratamento da "questão social" pelo Estado pós-30. Reconhecendo 
a inviabilidade de uma atitude exclusivamente repressiva para com 
o movimento operário e atentando à combatividade dos setores mais 
organizados, o governo trata de integrar esses interesses ao novo 
Estado, acrescentando à repressão a possibilidade de um atendi- 
mento mínimo das reivindicações por melhores condições de vida e 
de trabalho. E, aqui, o que dá o tom da especificidade da existência 
de uma legislação trabalhista no governo pós-30 não é a legislação 
em si, mas, como bem diz Wemeck Viana", a inserção dessa legis- 
lação numa proposta corporativista de organização da sociedade. 
Dessa forma, a repressão, a legislação trabalhista e a legislação sin- 
dical compõem uma mesma política de controle, pelo Estado, da 
movimentação da classe operária. 

3. Mas precisamos tentar aprofundar a análise da natureza dessa 
política de controle e de seu caráter mais propriamente político. O 
já referido discurso de posse de Lindolfo Collor como Ministro do 
Trabalho, por exemplo, em dezembro de 1930, é bastante interessante 
para evidenciar o sentido da preocupação, por parte do governo 
provisório, com a "questão social". 

Ao constatar a contradição existente entre a atitude de desprezo 
pelos problemas sociais por parte dos governos anteriores e os com- 
promissos assumidos internacionalmente pelo Brasil com a Organi- 
zação Internacional do Trabalho, o ministro indica quais são os 
problemas de fundo que vê, caso seja mantida a política seguida 
para com a classe operária pelos governos anteriores. Reconhecendo 
que as condições de existência da classe operária significam, "para 
um grande número de pessoas, a miséria, a injustiça e as privações", 
coloca-as como "causa do descontentamento que perturba a paz 
social, com grande perigo para a paz e a harmonia universais". Já 
que a questão social "nada tem de grave ou de inquietador", repre- 
sentando "um fenômeno mundial", seria, no seu entender, grave e 
inquietador a "preocupação de ignorar oficialmente problemas desta 
natureza e deste alcance". 

Aqui fica clara, portanto, a redefinição do Estado para com as 
questões sociais, o novo enfoque a ser dado ao problema. O que 
parece preocupar, sobretudo, é a possibilidade de perturbação da 
ordem social, a persistir a ignorância desses problemas. A noção de 
ordem social já aparece aí como indicativa do sentido da política de 
proteção ao trabalho: é preciso melhorar as condições de vida para 
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preservar a ordem social. Aqui já está sugerida a ligação de uma 
legislação trabalhista com uma política de controle. 

Mais adiante, o discurso toma mais explicito o sentido da política 
do Estado e se precisa melhor o conteúdo mesmo da necessidade 
de ordem social: 

"A quem tem fome, não se pode dizer que espere pelos resultados 
de um inquérito científico. O que o desocupado quer é trabalho 
para evitar ou matar a fome. Eis por que, apenas fixadas as grandes 
linhas do quadro, a ação do poder público deverá intervir imediata- 
mente no sentido de criar o ambiente econômico favorável ao tra- 
balho". 

Já se ligam, portanto, a nível do discurso, o atendimento dos 
pontos suscitados pela questão social, a questão da ordem social e 
do desenvolvimento do trabalho. A função explícita da legislação 
trabalhista é garantir ambiente favorável ao trabalho. E o que seria 
esse ambiente favorável ao trabalho? Lindolfo Collor esclarece isso 
quando chama a atenção para a necessidade de justiça social, pois 
"o aspecto econômico por forma alguma pode ser considerado o 
exclusivo na solução de tais problemas". O exame da situação das 
condições de trabalho no Brasil o leva à conclusão de que "o opera- 
riado brasileiro merece e requer a nossa assistência e proteção em 
vários e vários capítulos". Parece clara, portanto, a vinculação esta- 
belecida entre a legislação social e o desenvolvimento da produção, 
a vinculação entre a legislação social e o projeto de reorganização 
da economia. O fim do discurso deixa mais evidente tal relação, ao 
resumir os critérios de administração: "incentivação do trabalho e 
justiça social", É necessário, pois, fazer justiça social para que o 
trabalho seja incentivado. 

4. A leitura dos discursos de Getúlio Vargas mostra também com 
clareza que a preocupação do governo com a questão social não pode 
ser vista como decorrente de uma política específica e isolada refe- 
rente aos trabalhadores. A política social e trabalhista faz parte de 
uma política mais ampla de colaboração de classes e harmonia social, 
de inspiração corporativista, através da qual se tenta conseguir a 
"reconstrução da nação". 

Definindo como um dos objetivos do programa da Revolução esta- 
belecer a "organização do trabalho", que foi deixada ao desamparo 
"pela inércia ou pela ignorância dos governantes"', a justificativa 
dessa necessidade de organização aparece colada a uma crítica ao 
liberalismo, enquanto sistema político e econômico, e enquanto atua- 
ção do Estado. No discurso sobre "A Reforma das Leis Vigentes" 
encontramos um trecho bastante elucidativo quanto à perspectiva do 
governo ao procurar regulamentar o trabalho: 
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"Examinando detidamente o fator de maior predominância na evo- 
lução social, penso não errar afirmando que a causa principal de 
falharem todos os sistemas econômicos, experimentados para estabe- 
lecer o equilíbrio das forças produtoras, se encontra na livre ativi- 
dade permitida à atuação das energias naturais, isto é, na falta de 
organização do capital e do trabalho, elementos dinâmicos prepon- 
derantes no fenômeno da produção, cuja atividade cumpre, antes de 
tudo, regular e disciplinar".' 

A necessidade de regular os fatores da produção (de que é expres- 
são a legislação trabalhista e sindical) vem subordinada à necessidade 
de se conseguir o "equilíbrio econômico"", e, para que isto se tome 
possível, "faz-se mister congregar todas as classes em uma colabora- 
ção efetiva e inteligente".* O caminho corporativista aparece explici- 
tamente quando Getúlio Vargas salienta que "tão alevantado pro- 
pósito será atingido quando encontrarmos, reunidos numa mesma 
assembléia, plutocratas e proletários, patrões e sindicalistas, todos 
os representantes das corporações de classe, integrados, assim, no 
organismo político do Estado"." 

Em "As Classes Trabalhadoras e o Governo da Revolução" " ele 
assegura que nas medidas de caráter social não há 

"nenhum indício de hostilidade ao capital", pois o "melhor meio de 
garanti-lo está, justamente, em transformar o proletariado numa força 
orgânica de cooperação com o Estado, e não o deixar, pelo abandono 
da lei, entregue à ação dissolvente de elementos perturbadores..." 

Ao nível do discurso de Vargas nota-se, pois, que a necessidade 
de organizar e disciplinar o trabalho aparece subordinada a uma 
preocupação mais geral de racionalização integral da sociedade, isto 
é, aparece subordinada a uma política e ideologia de reconstrução 
nacional, de estilo corporativista. 

Também nas exposições de motivos dos projetos de várias leis 
sociais encaminhados encontramos claramente a relação entre regu- 
lamentação do trabalho e racionalização da produção. Na exposição 
de motivos do anteprojeto de lei dos contratos coletivos de traba- 
lho ", por exemplo, apresentada em dezembro de 1931, Lindolfo Collor 
argumenta que 

"erro grave seria o de supor que o simples acomodatício relegamento 
no enfrentar a solução destes problemas (sociais) pudesse representar 
defesa dos verdadeiros interesses da produção". 

E, na exposição de motivos do projeto de lei do salário mínimo, 
o ministro ressalta: 
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"Não preciso, senhor chefe ão governo provisório, encarecer as van- 
tagens deste decreto, nem a sua fundamental importância na racional 
organização do trabalho em nosso pais. Tal como sucede com as 
horas de trabalho, a fixação do salário mínimo é não só uma medida 
de justiça social e de amparo aos direitos dos que trabalham, mas 
ainda, entre os empregadores, um passo decisivo para a cancelação 
de injustificáveis diferenças nos custos de produção, observáveis em 
centros em que se encontram os mesmos níveis nos custos de sub- 
sistência". " 

5. Por isso tudo, a política de controle do Estado sobre a classe 
operária não se define exclusivamente a partir da repressão exercida 
sobre a movimentação operária, por maior que seja o peso que ela 
tem na ação do Estado visando desmantelar as organizações autô- 
nomas e independentes da classe operária assim como eliminar suas 
lideranças mais combativas. O conteúdo da política de controle está 
dado, sobretudo, pela vinculação que se procurou fazer entre legis- 
lação sindical e a legislação propriamente trabalhista, vinculação que 
parece ser também expressão de uma determinada concepção de 
como deviam ser reorganizadas as relações entre as classes. A tenta- 
tiva de vincular a obtenção dos benefícios (reais ou supostos) pro- 
porcionados pela legislação trabalhista à organização em sindicatos 
controlados pelo Estado" — os organismos considerados compe- 
tentes para pleitear os direitos dos trabalhadores — parece ter sido 
o que, de fato, naquele momento determinado e específico da his- 
tória do movimento operário, teve conseqüências importantes para 
ele. Assim, o lugar que a legislação trabalhista propriamente dita 
ocupa na política social do Estado faz com que ela tenha sido, junta- 
mente com a repressão, um dos suportes dinâmicos da atuação 
desorganizadora do Estado sobre o movimento operário, que pro- 
curava continuar na luta pela organização de sindicatos indepen- 
dentes da tutela do Estado. 

Notas 

1. Cí Jornal do Comércio, 2-12-1930, transcrito por Edgard Carone, In A Segunda 
Republica, São Paulo, DIFEL. 

2. Luís Wemeck Viana, Liberalismo e Sindicato no Brasil. Rio de Janeiro, Paz e 
Terra, 1976, esp. cap. I. 

3. Idem, cap. I, li e III. 

4. "As causas da legislação trabalhista e de previdência social brasileira estão, 
pois, nas lutas dos trabalhadores, em escala nacional e internacional, pelos seus 
próprios interesses". Alberto da Rocha Barres, Origens e Evolução da Legislação 
Trabalhista, Rio de Janeiro, Laemmert, 1969, p. 48. 

5. Luís Wemeck Viana, op. cit, cap. I, p. 34. 

6. Getúlio Vargas, "A Revolução, suas Origens, seu Programa", in A Nova Política 
do Brasil, Rio de Janeiro, Livraria José Olympio Editora, 1938, vol. I, p. 81. 
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7. Idem, ibidem, p. 116. 

8. Idem, ibidem, p. 118. 

9. Idem, ibidem, p. 118. 

10. Idem. ibidem, p. 118. 

11. Idem. vol. II, p. 97/8. 

12. Texto encontrado no livro de circulares do Centro dos Industriais de Fiação 
e Tecelagem de São Paulo, com referência de publicação no Jornal do Comércio, 
Eio de Janeiro. 11-9-1931. 

13. Idem, publicado no Jornal do Comércio, Rio de Janeiro, 3-9-1931. 

14. Podemos assinalar várias tentativas, por parte do Estado, em vincular os bene- 
fícios concedidos pela legislação trabalhista à organização em sindicatos oficiali- 
zados. A começar pelo próprio anteprojeto apresentado em maio de 1931 sobre 
o Código de Trabalho, onde temos explicitada essa vinculação. 

No artigo 4' se dá preferência de concessão de emprego ao trabalhador que 
pertencer a sindicato reconhecido pelo Ministério do Trabalho, preferência que é 
ratificada também pelo decreto 24.694 de 12-7-1934. O artigo 18 garante que nenhum 
operário poderá ser demitido pelo fato de pertencer a organizações sindicais re- 
conhecidas. No art. 51 declara-se que o MTIC e os Conselhos de Conciliação e 
Julgamento só poderão tomar conhecimento dos contratos coletivos de trabalho 
em que figurem como partes as "associações profissionais organizadas nos termos 
do Decreto 19.770". O art. 29. ao obrigar a existência de um regulamento de tra- 
balho em todas as empresas, diz em seu § 2": "Se a maioria dos operários ou 
empregados do estabelecimento ou empresa pertencerem a sindicatos reconhecidos 
nos termos do Decreto n. 19.770. de 19-3-1931. será o regulamento elaborado de 
comum acordo entre patrões e uma comissão de operários ou empregados..." 
Ainda de acordo com a lei. as comissões de arbitramento e conciliação serão 
instituídas nas localidades onde existirem associações profissionais organizadas 
nos termos da legislação vigente. 

A própria lei de sindicalização, em seu art. S', atribui ao sindicato oficializado 
a possibilidade de pleitear perante o MTIC melhorias de condições de vida e de 
trabalho: "a) medidas de proteção, auxílios, subvenções para os seus institutos 
de assistência e de educação, já existentes ou que venham a se criar; b) a criação, 
pelo governo da República, ou por colaboração deste e dos Governos estaduais, 
de serviços de assistência social que, por falta de recursos, não puderam ser 
instituídos pelos sindicatos; c) a regularização das horas de trabalho, em geral, 
e, em particular, para menores e mulheres e nas indústrias insalubres; d) me- 
lhorias de salários e sua uniformização, em igualdade de condições, para ambos 
os sexos; fixação de salários mínimos para trabalhadores urbanos e rurais; 
e) regulamentação e fiscalização das condições higiênicas de trabalho em fábri- 
cas, oficinas, casas de comércio...; f) medidas preventivas ou repressivas contra 
infrações de leis, decretos e regulamentos que prescreverem garantias ou direitos 
às organizações sindicais". 

A lei de férias, de janeiro de 1934, regulando a concessão de férias aos operários 
da indústria, é bastante clara em seu art. 4', que diz o seguinte: "O direito às 
férias é adquirido depois de doze meses de trabalho no mesmo estabelecimento 
ou empresa... e exclusivamente assegurado aos empregados que forem associados 
de sindicatos de classe reconhecidos pelo MTIC"  (grifos nossos). 

Todos esses exemplos que citamos tentam, de alguma forma, estabelecer a 
vinculação entre organização sindical e benefícios proporcionados pela legislação 
trabalhista. É claro que há uma distância entre a intenção da lei e o que ocorre 
de fato. Mas o que queremos acentuar é que no contexto da elaboração da polí- 
tica de Estado a tentativa de vinculação é bastante clara e dela se vale o Estado 
para desorganizar internamente o movimento operário. 
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O Último Vendaval: 
A Greve dos 700.000 

Márcia de Paula Leite 
Sydney Sérgio F. Solis' 

"Numa das reuniões na DRT, Peri Bevilácqua, Comandante ão II 
Exército, chegou fardado falando assim: 'Ou vocês terminam com 
essa greve ou eu vou invadir o Sindicato dos Metalúrgicos de São 
Paulo'. Um dos companheiros que estava lá se levantou e disse: 
'Nesse momento, nos retiramos da DRT e eu estou pagando pra 
ver, general. Na hora em que você invadir o Sindicato vai acabar 
essa sua fama de ser nacionalista; e deste momento em diante quem 
vai negociar é a CGT. Os patrões tiveram que reconhecer a CGT 
e tiveram que se sentar para negociar com ela".' 

A greve dos 700.000, deflagrada em 29 de outubro de 1963 e que 
provocou intensa agitação operária em quase todo o Estado de São 
Paulo, destaca-se da maior parte das greves operárias dos inícios 
dos anos 60 pela sua tentativa de estabelecer uma nova forma de 
relacionamento entre as organizações operárias e patronais. 

Comandada pelo PAC (Pacto de Ação Conjunta), a greve visava, 
entre outras coisas, a unificação da data-base dos acordos salariais 
de várias categorias profissionais e propunha que o acordo unificado 
fosse realizado entre a FIESP e a CNTI, englobando em um único 
processo todos os entendimentos entre as diversas categorias econô- 
micas e profissionais da indústria. 

Tal proposta assumia grande importância se levarmos em consi- 
deração que, tentando unificar 14 categorias profissionais (que 
englobavam 79 sindicatos e 4 federações representando 700.000 tra- 
balhadores do Estado) ', negava na prática a legislação sindical brasi- 
leira que impedia a atuação das federações e confederações para 
efeito de acordos salariais.' 

Emerge, assim, no quadro do movimento operário brasileiro do 
período, uma reivindicação de profundas conseqüências no que diz 
respeito à organização  do movimento,  cuja recuperação e análise 

• Os autores são p<5s-graduandos de Ciência PoUtica da UNICAMP. Este artigo 
faz parte do projeto de pesquisa que ambos vêm desenvolvendo sobre autonomia 
e dependência da classe operária no início dos anos 60; Márcia de Paula Leite 
como bolsista da FAPESP e Sydney Sérgio P. Solis como bolsista da CAPES. 
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torna-se de extrema importância, principalmente se considerarmos 
as questões organizativas que estão sendo colocadas pelo movimento 
operário hoje. 

Nesse sentido, procuraremos recompor a greve dos 700.000 preocu- 
pando-nos mais com o aspecto de seu significado político e pelas 
formas encontradas pelos trabalhadores naquela conjuntura para en- 
caminhar suas lutas, do que com uma reconstituição historiográfica, 
o que, aliás, embora também consideremos fundamental, torna-se 
difícil pelas limitações de tempo e espaço que enfrentamos. 

1. A Conjuntura Política da Greve 

A greve apanha a situação política em meio a uma dupla virada 
para a direita: de um lado recrudesce a conspiração golpista de di- 
reita, já agora tomando feições de golpe armado; de outro, a pre- 
tensa manobra defensiva de João Goulart, aproximando-se do PSD 
e esvaziando a esquerda. Em outubro de 63 o movimento operário 
e as esquerdas estão momentaneamente entregues à sua própria sorte. 
A ofensiva política direitista muda o quadro, dentro do próprio 
trabalhismo, com a queda do líder Bocaiúva Cunha e a indicação 
de Doutel de Andrade para substituí-lo. Assim, de uma hora para 
outra, o movimento operário se vê privado do seu canal político 
único (o PTB) e, talvez até por falta de costume de uma atuação 
independente, sua tentativa política se resume à pressão da esquerda 
parlamentar pelo "reenquadramento" de seus tradicionais "aliados" 
(Jango e PTB). Isso desloca o foco de atenção das esquerdas para 
os sindicatos, reduto onde sua força cresce, em contrapartida. To- 
davia, essa volta às bases fora, em grande parte, uma saída eventual, 
posta em cena por uma conjuntura política desfavorável, ao invés 
de uma estratégia que visasse a atenuar o descompasso entre as 
lideranças esquerdistas e a classe operária. 

O Desenvolvimento da Crise Política 

O que vai marcar a conjuntura política da greve é uma situação 
de luta aberta entre os vários setores sociais, situação esta que 
resulta dos rumos seguidos pela política governamental durante o 
1' semestre de 63. 

A vitória do presidencialismo no plebiscito de janeiro de 63 signi- 
ficou a resolução do impasse institucional criado com o parlamen- 
tarismo e pareceu pôr um ponto final na crise política que se 
desenvolvia desde a posse de Jango. Os nove milhões de votos rece- 
bidos pelo presidente * fizeram-se acompanhar de uma incontestável 
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força política e militar que deixaria as oposições de direita num 
isolamento sem precedentes. 

As esquerdas acreditavam que Goulart utilizasse a força outorgada 
pelo povo para a efetivação das reformas de base. Tal, porém não 
101 o pensamento imediato do chefe do governo. Apressou-se em 
mandar San Tiago Dantas a Washington negociar novos empréstimos 
que cobrissem o serviço da dívida externa e compensassem o déficit 
aa balança de pagamentos, mantendo o fluxo regular das importa, 
çoes. Era também objetivo do Ministro da Fazenda do Brasil rene- 
gociar a divida brasileira, artifício com o qual pretendia sanear as 
imanças, estabilizar e resolver a profunda crise econômica que sa- 
cudia o pais. 

Na realidade, as medidas econômico-financeiras postas em prática 
por San Tiago Dantas buscavam primordialmente conter a inflação- 
medidas essas de austeridade, muitas das quais preconizadas pelo 
Fundo Monetário Internacional (FMI), que visavam "limpar o ter- 
reno para posterior deflagração do Plano Trienal de Celso Furtado 
ministro sem pasta para o Planejamento. Contudo, a essência do 
piano de Furtado constava de reformas moderadas, bancária, tribu- 
taria e administrativa e uma reforma agrária bem mais branda do 
que apregoavam os arautos da propriedade privada. Como pano de 
íundo, controle do crédito e do gasto público, compressão de salá- 
rios e de preços. Certamente aumentaria a participação estatal na 
economia e, uma vez queimado o capital superacumulado no período 
anterior, a economia retomaria o crescimento a taxas bem modestas, 
se comparadas com as que presidiram o dito "milagre brasileiro", 
mas com um nível de controle nacional e estatal sobre a produção 
acentuadamente maior. Fosse como fosse, o plano de Furtado exi- 
gina medidas de força por parte do Governo. Não poderia Goulart 
penalizar simultaneamente os trabalhadores e o grande capital pri- 
vado sem desencadear reações contrárias violentas. E elas vieram 
sem demora. 

Nao resta dúvida que o ônus maior recairia sobre os trabalha- 
aores, em especial, e em todos quantos viviam de rendimentos fixos. 
Acossados os salários pela inflação e pela alta do custo de vida — ine- 
vitável —, estes perderiam cada vez mais valor real. A burguesia 
acnana uma forma de salvar os dedos, seja transferindo aos preços 
os prejuízos, seja socializando as perdas numa política estatal de 
gastos públicos, ainda que contida. Os trabalhadores contavam ape- 
nas com sua força política e, àquela altura, não estavam dispostos 
a suportar o ônus da crise. Goulart sabia disso. Sabia também que 
boa parte de sua base de apoio - a principal — estava contida no 
movimento operário. Por isso não poderia reprimi-lo, entrando em 
contradição com as exigências do Plano Trienal. 

Segundo Moniz Bandeira, "essa tentativa de restabelecer o cálculo 
econômico e, portanto, manter a continuidade da acumulação capi- 
talista, sem penalizar os trabalhadores, constituiu a grande contra- 
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dição que liquidaria não apenas a política econômico-financeira de 
Furtado e San Tiago Dantas, mas, também, o governo de Goulart 
e o próprio regime democrático"." 

Retomar a Iniciativa 

Goulart, como era de praxe, tentava conciliar o inconciliável, como, 
aliás, era do figurino de seu mestre político: Getúlio Vargas. Na falta 
de uma opção mais nitidamente classista, sua política econômico- 
financeira desgastou o governo, fazendo-o perder a iniciativa política 
e reduzindo sua base social. A direita acusava-o de malbaratar os 
recursos recebidos do exterior e de permitir a infiltração comunista 
nos movimentos operário e estudantil.' A esquerda acusava a polí- 
tica de San Tiago Dantas de permitir concessões inaceitáveis ao im- 
perialismo e denunciava o escândalo da AMFORP8 como verdadeiro 
crime de lesa-pátria. 

Jango ficou com seus ministros.' Com apenas cinco dias de dife- 
rença, proferiu dois discursos atacando a "exaltação da extrema 
esquerda".10 Não faltou quem insinuasse uma possível medida de 
força contra as lideranças populares, como Arraes e Brizola, e contra 
o movimento operário. 

Surgiram boatos insistentes de que se estava tramando um golpe 
sob a inspiração do general Kruel, o qual, com pretexto "de pro- 
mover um desagravo a Goulart por injúrias que o governador Carlos 
Lacerda lhe fizera"", promoveria, em articulação com o general Al- 
bino Silva, chefe da Casa Militar, um comício no Largo do Machado 
(Rio de Janeiro) com posterior invasão do Palácio Guanabara pela 
massa insuflada, o que motivaria a intervenção do Exército. Entre- 
tanto, as forças de esquerda e o CGT, alertados pelo general Osvino 
Alves, comandante do I Exército, suspeitaram que, uma vez com as 
tropas na rua, Kruel não perderia a oportunidade de intervir em 
Pernambuco e nos sindicatos. O CGT recuou; não houve o comício. 
O governo se desgastou ainda mais, pois agora as forças populares 
exigiam a demissão de todo o ministério, atacando as negociações 
com a AMFORP/ITT, além do Plano Trienal. 

Corria o mês de junho de 63 quando Jango demitiu todo o minis- 
tério. Atacado pela direita e perdendo a confiança da esquerda, nada 
mais restava ao presidente fazer. Provavelmente, percebeu (embora 
tarde) o erro cometido com as negociações de Washington. Um pro- 
grama de austeridade é por definição impopular: se a ele somarmos 
denúncias sobre o desperdício de recursos na compra de centrais 
elétricas obsoletas e bondes velhos, tanto as frações do capital pena- 
lizadas com a desvalorização do capital superacumulado, quanto os 
trabalhadores, sobre cujos ombros recairiam os ônus da recessão, 
estariam no direito de reclamar, e reclamar alto. 
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Goulart perdera a iniciativa politica e cada vez ficava mais difícil 
encaminhar seu projeto de reformas. Os nove milhões de votos 
haviam se esterilizado. San Tiago Dantas percebeu perfeitamente a 
extensão do impasse político que se criara: "aconselhou Goulart a 
tomar uma decisão que restabelecesse o espírito de iniciativa, pois, 
a seu ver, o Governo só sairia de crise se provocasse um impacto 
sério, com medidas profundas e não paliativas"." 

Medidas profundas: talvez enfrentar o capital descontente e ao 
mesmo tempo esmagar a "esquerda negativa", aquela que se recusava 
a empulhar o movimento operário, vendendo o peixe de um plano 
econômico que lhe roubaria parte considerável do já minguado sa- 
lário, para no final... recuperar a economia, vale dizer, recuperar 
as condições econômicas de exploração da mais-valia! 

De qualquer jeito, tais medidas dependiam de força e João Goulart 
se enfraquecia a cada passo. A demissão do ministério Furtado-Dan- 
tas não ocorreu sem resistências. Para o presidente, tratava-se mais 
de uma derrota que de uma demonstração de força. Talvez Almino 
Afonso fosse dispensado de bom grado. Durante sua gestão, o Mi- 
nistro do Trabalho prestigiou as intersindicais, até então à margem 
da lei. Embora tivesse concordado com os ministros da área eco- 
nômica em não alimentar a espiral inflacionária, pela pressão dos 
salários13, foi no seu período à frente daquela pasta que, em fla- 
grante contradição com a legislação sindical, foi reconhecido o CGT." 
Na realidade, Goulart havia tentado se opor à direita e à esquerda. 
Seu relacionamento com o movimento operário procurava manter 
este último enquadrado às diretrizes do Estado. Contudo, esse Estado 
tinha por suporte social principal o próprio movimento operário. 
Os sindicatos percebiam nitidamente que Jango dependia mais deles 
que eles de Jango. Além do mais, o principal mecanismo de coopta- 
ção do Estado populista — a realização de uma política social de 
fachada através dos sindicatos — estava definitivamente comprome- 
tido pela crise econômica em que o país se debatia. Em face disto, 
nada mais óbvio do que os operários seguirem seu próprio caminho, 
desembaraçando-se dos liames que impediam seu avanço. Os CGT, 
PUA, PAC, CPOS e FSD15 eram exemplos disso. E, em relação a 
eles, a posição do governo Goulart era (como não podia deixar de 
ser) ambígua. "A diretriz de Almino Afonso no Ministério do Traba- 
lho, ao fortalecer as direções operárias mais independentes como o 
CGT, o PUA etc, colidiu com os interesses de Goulart"."' Este, entre- 
tanto, não se opunha abertamente aos sindicatos, preferindo antes 
pressioná-los através de pessoas de sua confiança do que se expor 
diretamente." De qualquer maneira, Goulart aproveitou a ocasião 
e, forçado a demitir todo o ministério, fez com que essa medida 
atingisse também a esquerda e os sindicatos, na pessoa de Almino 
Afonso. Fora criado um vazio político. Jango não aceitava o golpismo 
da direita, mas, ao mesmo tempo, afastava-se das esquerdas. 
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Retomar a iniciativa, dizia San Tiago Dantas. Contudo, como tomar 
a iniciativa das mãos da oposição conservadora, nessas condições, 
a não ser por culpa da própria oposição? 

O golpe de sorte aconteceu com a entrevista de Lacerda ao Los 
Angeles Times." 

A Tentativa Frustrada do "Estado de Sítio" 

No vazio politico criado pelos rumos da política governamental, ao 
findar o 1' semestre de 63, apenas a oposição de direita tinha con- 
dições de avançar. Isso porque as ambigüidades do presidente, às 
quais a esquerda permanecia de certa forma vinculada, não permi- 
tiam a solução da crise econômica, nem da crise política. Assim, 
cada vez mais os setores burgueses liberais começavam a desgar- 
rar-se de sua posição legalista, engrossando o coro dos que pediam 
o "impeachment" ou mesmo a derrubada, pura e simples, do chefe 
do governo. A dura campanha movida pela reação atingia, também, 
ponderáveis parcelas dos assalariados de renda média e baixa e 
da pequena burguesia industrial e comercial. A orquestração deste 
grande coro servia para encobrir (e dar legitimidade) à crescente 
articulação do golpe militar. Não resta dúvida que para a cúpula 
civil e militar da direita a saída para o impasse seria golpista. 
Nunca deixara de conspirar, nem mesmo nos momentos adversos. 
Agora, com terreno limpo, multiplicavam-se as articulações, já então 
quase à cena aberta. 

Setembro de 63 foi um mês particularmente agitado. As forças 
populares mantinham-se na expectativa de ação do novo ministério 
e do andamento do projeto das reformas. Sua atividade política, 
portanto, voltara-se para a pressão parlamentar, apesar de pairar 
no ar a ameaça do CGT em realizar greve geral caso o Congresso 
não aprovasse as reformas de base com a mudança da Constituição. 

A direita teve seu trabalho conspiratório facilitado pela revolta 
dos sargentos em Brasília. A animosidade entre os sargentos já se 
alastrava a algum tempo, porém é certo que o levante carecia de 
direção política definida. ™ Certamente, o apelo às armas teria sido 
aproveitado pelos conspiradores 2°, ainda que não se possa reduzir 
o levante a uma maquinação da direita. Ele refletia dentro das 
forças armadas o grau de polarização a que chegara a sociedade 
brasileira e, mais que isso, na forma desorganizada e sem alterna- 
tivas concretas em que eclodiu, mostrava com clareza o impasse 
político e organizatório geral. Contudo, seu impacto entre as corren- 
tes militares liberais — moderados — foi grande.21 

Mesmo entre os militares conservadores não se procurou identi- 
ficar diretamente o governo com a sedição militar. Atribuiu-se o 
levante à situação crítica do país, embora, a partir daí, viessem os 
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velhos chavões contra as forças progressistas. O comandante do 
II Exército, Peri Bevilácqua, em ordem do dia que causou profundo 
impacto nos meios politicos e militares, ameaçou reprimir pela força 
todo movimento grevista considerado político. A alusão visava clara- 
mente o CGT, mas não excluía outros setores do trabalhismo, nem 
mesmo Jango. Sobre o assunto, assim escreveu o colunista Carlos 
Castelo Branco: "O comandante do II Exército exprimiu com viva- 
cidade de linguagem o que parece ser a opinião largamente domi- 
nante nas Forças Armadas com relação ao que se caracteriza ali 
como simples processo de agitação social e política, configurado 
pela sucessão de greves". ^ 

Mais uma vez, os exploradores acusavam os explorados pelas ma- 
zelas da exploração. A crise do capitalismo brasileiro era imputada, 
agora, à reação (justa) da classe operária ao ônus que sobre seus 
ombros queriam lançar — a transferência dos prejuízos pela com- 
pressão salarial e pela alta dos preços. O processo era simples e 
corriqueiro: identifica-se a crise com a agitação, esta, por sua vez, 
é identificada às greves políticas, as quais são ilegais. Está, pois, 
armado o circo: arranja-se um pretexto político para toda e qualquer 
greve e estará arranjado o pretexto para a repressão de toda e 
qualquer reivindicação operária. Este caminho espúrio foi seguido 
em tudo e por tudo na greve dos 700.000, em São Paulo. Um artifício 
simplório, mas eficiente. 

O efeito dentro do exército certamente foi grande. Tanto que, em- 
bora Jango e seu Ministro da Guerra Jair Dantas Ribeiro estivessem 
decididos a punir o comandante do II Exército, foram obrigados 
a recuar do seu intento, certamente por falta de apoio na oficiali- 
dade. 21 A certeza de que a situação evoluía a seu favor fez com 
que os conspiradores já não tivessem cuidados com seus atos e pala- 
vras. Os sinais de golpes proliferavam. Entre os dias 18 e 28 de 
setembro o governo contra-atacou varejando aparelhos e apreendendo 
farta quantidade de armas e munições pertencentes a grupos para- 
militares de conspiradores.,4 

Várias prisões foram feitas. Muitas delas possuíam conexões que 
levavam a Lacerda. Contudo, nada de concreto se apurava (ou não 
se queria apurar) contra ele. Talvez embriagado pela impunidade, 
Lacerda — um agitador habilissimo, mas um político de visão cur- 
ta — resolveu cantar vitória antes do tempo e antecipou ao Los 
Angeles Times os planos para após a vitória golpista. Caiu do cavalo; 
foi a gota d'água numa série de provocações que o governo e os 
militares a ele chegados podiam suportar.25 Ficava dita e assinada 
a prova de conspiração (talvez até mesmo para desespero dos cons- 
piradores); Jango tinha base efetiva para a intervenção na Guana- 
bara e São Paulo. Uma bravata do corifeu da conspirata devolvia 
ao presidente a tão ambicionada iniciativa política." 

A ação do chefe do governo foi fortalecida pela repulsa conjunta 
dos 3 ministros militares à entrevista de Lacerda. Começava o mês 
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de outubro e as perspectivas eram de contra-ataque para as forças 
populares. Tudo dependia da ação de Jango. Se o presidente se deci- 
disse pelo enquadramento do Governador da Guanabara na Lei da 
Segurança Nacional e pela conseqüente intervenção naquele Estado, 
aplicaria um golpe pesado à direita, abrindo campo às forças popu- 
lares. Favorável a essa alternativa foi a recomendação do Conselho 
de Segurança Nacional aconselhando o enquadramento." A interven- 
ção teria, portanto, como base, um delito bem definido — a auto- 
propalada conspiração de Lacerda. Ficaria, pois, aí restrita a ação 
do Estado, evitando medidas "colaterais" sempre "insinuadas" pela 
direita para compensar o do preço a pagar pela cabeça do gover- 
nador carioca." Essas medidas "colaterais" visavam, obviamente, o 
movimento operário. Pela sua anulação pagariam qualquer preço, 
até Lacerda (ainda mais agora que sua língua se mostrava incon- 
veniente). 

Jango, porém, deixou passar a oportunidade. Atendeu, ao que cons- 
ta, à sugestão dos ministros militares (que há muito queriam fazer 
rolar cabeças à direita e à esquerda) e encaminhou pedido de "estado 
de sítio" ao Congresso. A tendência no legislativo era francamente 
contrária ao sítio, mas as forças janguistas equilibraram a situação. 

O fiel da balança "estaria na dependência da esquerda radical, 
um grupo de cerca de trinta deputados, em princípio contrários à 
idéia".2' Mas o que significaria o sítio, mesmo em linhas gerais? 
Significaria cercear as liberdades civis em favor dos poderes do Es- 
tado — inclusive os dos ministros militares, que ficariam com a faca 
e o queijo na mão como guardiões da exceção. Obviamente a esquer- 
da não poderia aceitar medidas que refletissem diretamente nos seus 
centros de poder — os sindicatos operários. Conforme documentou 
o citado colunista do JB, "os deputados nacionalistas, esquerdistas 
e comunistas condenam ... o sítio, por entenderem que ele suprime 
as garantias de manifestação da classe operária e será automatica- 
mente, ainda que isso não esteja na intenção dos seus proponentes, 
aplicado contra sargentos e trabalhadores, por imposição de uni 
sistema de ordenação militar regido por leis próprias"." 

Enquanto se debatia o "sítio", soldados do exército e policiais da 
polícia federal empreenderam caça ao governador da Guanabara, 
Carlos Lacerda, que desapareceu. 

No Legislativo, o pedido da exceção caminhava rapidamente para 
o vazio. Sua derrota estava praticamente certa; Jango resolveu então 
retirá-lo, pensando ainda poder evitar que a iniciativa voltasse para 
as mãos da oposição. 

Parece legítimo reconstituir o raciocínio do presidente nesses ter- 
mos. Pressionado e na defensiva desde a queda do ministério Dantas- 
Furtado, Goulart tentava retomar a iniciativa utilizando a gafe polí- 
tica de Lacerda. Com isso paralisou virtualmente a ofensiva da di- 
reita, mas não a eliminou. Ela ainda tinha suficientes forças para 



equilibrar as coisas no Congresso. E foi exatamente ao Congresso 
que Jango recorreu! 

Percebido o erro, procurou aproximar-se das forças que tomaram 
a iniciativa do combate ao "sítio" — aquelas que não estavam para- 
lisadas, as esquerdas. Entregando-se às forças populares, João Goulart 
talvez esperasse poder usufruir, por inércia, do seu empuxo, man- 
tendo a ofensiva, mesmo que à custa de aliados incômodos. Esta 
hipótese parece confirmada por Carlos Castelo Branco: 

"A explicação mais plausível para os espantosos episódios que 
ainda estão em curso é a de que estamos diante de uma frustrada 
tentativa de golpe de Estado. ... Frustrada ... politicamente pela 
resistência bem conduzida da Oposição e da atitude de luta assumida 
pelos agrupamentos de esquerda, que o Presidente não pôde con- 
trolar ou sequer prever em toda a sua extensão e profundidade. 
Ao ver obstada a execução do plano, o Presidente teria escolhido 
o adversário a quem se entregar, o que lhe pode dar ainda condições 
de recuperação, embora num esquema de radicalização a que ele 
próprio resistiu até aqui. O Presidente entregou-se ao CGT e às es- 
querdas, que lhe asseguram sustentação popular e militar para as 
horas de crise, longe de serem ultrapassadas"." 

Talvez conviesse ao colunista do conservador Jornal do Brasil 
apresentar a iniciativa antigolpe de direita como a tentativa (com 
T maiúsculo) de golpe de Estado. No restante, contudo, seu racio- 
cínio parece correto. O movimento operário não era mais o mesmo: 
dera prova de força. Junto a ele, porém, Jango não encontrava a 
sediciosa hostilidade do capital monopolista industrial-financeiro, nem 
a ambigüidade (igualmente sediosa) dos setores agrários. Os ope- 
rários cada vez mais afirmavam posições e as radicalizavam mar- 
cadamente. Mas entre eles Goulart não era um estranho. A recíproca, 
entretanto, não era verdadeira: o movimento operário se afastava 
cada vez mais daquilo que Goulart pretendia dele. 

No dia 8 de outubro, apenas 20 dias antes da eclosão da greve 
geral em São Paulo, o sr. Juarez Távora encaminha à Câmara dos 
Deputados pedido de Comissão Parlamentar de Inquérito para inves- 
tigar a caçada ao Governador Lacerda, sem autorização legal." Desse 
momento em diante a UDN e toda a oposição direitista passariam 
a usar a possibilidade dessa CPI para inviabilizar o presidente. E o 
que fez Jango? Utilizou sua aliança recém-formada com as esquer- 
das? Poderia tê-lo feito, mas não o fez. 

Progressivamente afastou-se das forças populares e procurou com- 
por com o agrário-industrial PSD, no sentido de bloquear a CPI 
proposta por Távora." Esta foi uma opção só sua. Antes cogitava 
mudar o ministério, prestigiava as esquerdas, fortalecia o "Grupo 
Compacto" do PTB. Agora o ministério continuaria, sua aproxima- 
ção era com os srs. Tancredo Neves e Juscelino Kubitschek e, dentro 
do PTB, afastou o líder Bocaiúva Cunha, apoiado pelos "compactos". 
Jango voltava assim à defensiva, de onde não mais sairia. 
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Era esta a única opção do presidente? Sua escolha foi feita sob 
pressão irresistível? Parece-nos que não. Sabe-se que dia 10 de outu- 
bro, 2 dias apds o pedido da CPI, portanto, ainda antes desta adquirir 
força política, o serviço secreto de Jango abortou um atentado contra 
ele, invadindo o sítio do português Alberto Pereira da Silva, em 
Jacarepaguá, sítio este vizinho ao seu, onde foram apreendidas armas 
e munições mais modernas do que aquelas utilizadas pelo exército 
brasileiro, à época. Os indiciados no inquérito que se seguiu, além 
do proprietário do sítio, eram todos ligados a Lacerda, direta ou 
indiretamente (o português era seu amigo), e a seu Secretário de 
Segurança, general Gustavo Borges.34 Parece-nos que, politicamente, 
a tentativa de assassinato de um presidente e sua família vale bem 
mais do que a caçada a um governador notória e explicitamente 
autodenominado conspirador. Por que Jango não explorou o caso 
Jacarepaguá? Por que preferiu a obstrução defensiva na Câmara? 
Talvez porque soubesse que avançar seria cada vez mais ligar seu 
destino ao do movimento operário independente, e isso o político 
burguês João Goulart não poderia aceitar. 

Naquele mês de outubro de 63, diante da retomada de ofensiva 
golpista, o movimento operário não contava com ninguém mais do 
que ele próprio. 

2. A Greve 

A Proposta de Unificação 

É necessário ressaltar, desde logo, que, além da conjuntura específica 
por que passava a sociedade brasileira, o elevado índice de inflação 
que já atingia os 70% naquele ano é um fator que não pode ser 
desconsiderado ao se levar em conta as proporções da greve. É 
evidente que o descontentamento dos trabalhadores atingia um ele- 
vado nível, favorecendo a mobilização e a adesão dos operários à 
greve e a própria unificação das categorias proposta pelas lideranças. 

É nesse quadro que, em virtude da proximidade do término dos 
acordos salariais de várias categorias profissionais, os diretores de 
79 sindicatos e 4 federações que compunham a CNTI promoveram 
uma assembléia intersindical, através da liderança do PAC no dia 
6 de outubro no Cine S. José do Belém, para discutir as reivindica- 
ções das várias categorias. Nessa assembléia propuseram-se os sindi- 
catos e as federações unidas e organizadas a lutar a um só tempo 
e por idênticas condições nas seguintes bases: 

1. reajuste salarial na percentagem de 100 Vo, a vigorar a partir de 
1' de novembro de 1963, para todas as categorias incluídas na re- 
presentação encaminhada à entidade patronal; 
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2. revisão após cada período de quatro meses; 

3. incidência das porcentagens sobre a remuneração vigente, em ja- 
neiro de 1963; 

4. garantia aos trabalhadores, admitidos após a vigência do acordo 
da igvxüdaãe de remuneração aos de funções ou profissões idênticas, 
a fim de, mediante fraude, não ficar frustrado o acordo e, também, 
para se evitar a concorrência desleal entre uma empresa e outra 
similar; 

5. adicional de 5%, sobre o qüinqüênio de serviço na mesma empresa; 

6. férias em dobro; 

7. garantia do livre exercício da atividade dos delegados sindicais nos 
locais de trabalho; 

8. desconto do equivalente a um dia do salário do primeiro mês já 
reajustado, para ser recolhido em favor dos sindicatos. E onde estes 
não houver, o desconto será revertido em favor da respectiva fede- 
ração, para assegurar a manutenção da assistência social. " 

Visando à concretização e obtenção dessas condições, através de 
um acordo único que deveria ser feito com a FIESP, foi formada 
uma comissão (Comissão Executiva do PAC) que se encarregaria 
dos entendimentos de forma a facilitar os trabalhos de coordenação. 

Ainda de acordo com o determinado na assembléia, a comissão 
executiva do PAC endereçou ao presidente da FIESP, no dia 8 de 
outubro, ofício comunicando as decisões dos trabalhadores e justi- 
ficando a nova forma de entendimento que se pretendia. Segundo 
o ofício, a revisão dos acordos por meio de entendimentos fracio- 
nados de categoria por categoria tomava-os demasiadamente morosos, 
exacerbando ânimos, provocando choques inúteis e desperdício de' 
tempo, quando todos esses inconvenientes poderiam ser eliminados 
desde que encarados com mais realismo, se fosse o problema salarial 
estudado em conjunto, englobadamente e nas mesmas bases por 
todas as categorias profissionais.3' 

É importante notar que a resposta da FIESP, a 11 de outubro, 
denota claramente a intransigência dos empregadores. Afirmando' 
que "tais problemas são passíveis de soluções através de apreciação 
dos mesmos pelos respectivos sindicatos das várias categorias eco- 
nômicas"", a FIESP fecha qualquer possibilidade de entendimento 
conjunto. 

Diante da irredutibilidade dos patrões, a comissão executiva do 
PAC expede, dois dias depois, um manifesto às autoridades consti- 
tuídas, aos trabalhadores e ao povo, responsabilizando a FIESP pelo 
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futuro desenrolar dos acontecimentos e reafirmando a posição tirada 
na assembléia de 6 de outubro de negociação englobada, conforme 
se pode observar no documento: 

"A resposta patronal se constitui numa tentativa de nos dividir tendo 
por objetivo jracionar os entendimentos e voltar às velhas e clássicas 
formas de negociações. Seria um sem-fim de tumultuação, dispari- 
dades para empregados e patrões. Por isso, com a delegação de 
poderes das respectivas assembléias lutaremos pela negociação con- 
junta, não aceitando a divisão, responsabilizando a Federação das 
Indústrias pelo que possa suceder devido à sua intransigência. 

Não aceitamos a alegação da Federação das Indústrias, que tem 
como bandeira a Paz Social, que sempre se pronuncia em nome de 
seus filiados, sobre todos os problemas, e, no momento em que 
propomos negociações conjuntas, alega que vão é da sua alçada, 
preferindo dividir e acirrar ânimos, tumultuando com essa sua in- 
transigência a vida econômica, social e política do Estado. 

Demonstrando nosso propósito de concordar e que a melhor forma 
para solucionar a questão relativa às reivindicações apresentadas é 
a negociação englobada, não aceitamos a divisão e prosseguiremos 
lutando para encontrar a solução conjunta"." 

Ao mesmo tempo as federações e sindicatos interessados conferiam 
à CNTI poderes especiais para representá-los nos entendimentos, 
podendo, para esse fim, requerer convocações na instância adminis- 
trativa perante a DRT e até, se necessário, fazer notificações para 
instauração de dissídios. 

Em vista disso, o presidente da CNTI, Clodsmith Riani, subscreve 
no dia 17 de outubro um requerimento ao presidente da FIESP 
para convocar a direção da Federação das Indústrias, bem como 
todos os sindicatos patronais, para terem um entendimento com a 
CNTI em nome das federações e sindicatos por ela representados, 
no dia 21, visando à concretização de um entendimento conjunto 
e global, em condições de propiciar um acordo uniforme em suas 
bases essenciais, para todas as categorias, com respeito às vantagens 
secundárias já conquistadas e com a inclusão das que estavam, no 
momento, sendo pleiteadas. 

O requerimento criticava ainda a atuação da FIESP, na medida 
em que, além de haver se recusado a fazer acordo conjunto, reme- 
tendo os interessados para entendimentos com as várias categorias 
profissionais, os diversos sindicatos patronais haviam passado a 
convocar apressadamente sindicatos profissionais, "revelando uma 
orientação uniforme e em tudo semelhante, obedecendo-se, por con- 
seguinte, a um só centro diretor, no sentido de, quanto antes, pas- 
sarem a discutir as condições de novo acordo em bases certas e 
previamente já assentadas, e, no caso de recusa, formarem-se, com 
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tais medidas apressadas, tantos dissídios coletivos de trabalho quantas 
sejam as categorias interessadas"." 

Cabe notar que embora as reivindicações salariais se constituíssem 
no elemento fundamental do conjunto das reivindicações dos traba- 
lhadores, a questão da negociação conjunta transforma-se no ponto 
central do movimento. Do ponto de vista da liderança sindical, a 
negociação conjunta significava o ponto mais importante do movi- 
mento na medida em que, se vitoriosa, se constituiria numa trans- 
formação de fato da legislação trabalhista e sindical, permitindo o 
estabelecimento de relações diretas entre a CNTI e a federação 
representativa dos empregadores. É nesse sentido que a greve, em- 
bora de caráter econômico, adquire profundo significado político. 
É importante assinalar também que a unificação dos acordos, além 
de permitir um maior poder de pressão do operariado sobre o 
patronato, significava um benefício para as categorias mais fracas, 
uma vez que poderia nivelar pelo alto o aumento das categorias 
envolvidas. 

Por outro lado, a posição dos industriais frente ao problema é de 
não aceitar de forma nenhuma a negociação conjunta. Alegando a 
ilegalidade do procedimento pretendido pelos trabalhadores, os em- 
pregadores se apegarão firmemente ao direito que lhes assiste a 
legislação de promover acordos de sindicato para sindicato. A posi- 
ção assumida pelos empregadores fundamentava-se também na não- 
coincidência das datas dos vencimentos dos acordos e nas peculiari- 
dades das condições econômicas e de trabalho das várias categorias 
industriais. 

Em pronunciamento na Delegacia Regional do Trabalho, a 21 de 
outubro de 1963, o presidente da FIESP, Raphael Noschese, justifica 
o não-atendimento da proposta de encaminhamento dos trabalha- 
dores, alegando que "não recebeu a FIESP, nem é sua função, po- 
deres de representação dos sindicatos de categorias econômicas para 
comparecer a tais reuniões (convocações de mesas-redondas). Para 
isso, e especificamente para esse fim, nos termos da lei, é que foram 
constituídos os sindicatos. Atente-se ainda a diferenças especiais de 
cada categoria econômica e profissional, particularmente à própria 
data da vigência do acordo".4" 

A 24 de outubro os empregadores das indústrias metalúrgicas 
reafirmam sua posição. Em comunicado dirigido ao povo e aos tra- 
balhadores de São Paulo os Sindicatos de Empregadores do 14' Grupo 
das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico alegam 
que não poderiam aceitar o procedimento pretendido pelos traba- 
lhadores pelos seguintes motivos: 

1. Este procedimento é ilegal. As federações não podem estabelecer 
acordos salariais que são, pela lei, de exclusiva competência dos 
sindicatos representativos das diversas categorias; 

127 



2. As datas de vencimento dos acordos não coincidem. Algumas ven- 
cem agora, outras em dezembro e até em abril. A maioria das 
categorias tem, portanto, acordo em plena vigência; 

3. As condições econômicas e de trabalho são muito diferentes entre 
uma e outras categorias industriais e as peculiaridades de cada grupo 
tornam impraticável pensar nos mesmos termos de acordo para todas 
elas." 

Por outro lado, os pronunciamentos e manifestos, tanto dos em- 
pregadores quanto de jornais que representavam seus pontos de 
vista, procuram demonstrar também que não havia conflito entre 
a totalidade do operariado e patronato, mas que o conflito se res- 
tringia apenas a uma pequena parcela representada pelos dirigentes 
sindicais e o patronato. Alegava-se nesses manifestos que os diri- 
gentes sindicais agiam ora em função de seus interesses político- 
eleitorais, ora em função de sua ideologia subversiva. 

No mesmo manifesto citado acima os empregadores assim se pro- 
nunciam com relação aos dirigentes sindicais: 

"A intromissão de elementos da CNTI nos processos de reajusta- 
mentos salariais foi feita no sentido único de perturbar os entendi- 
mentos, impedindo o prosseguimento das conversações. O acordo 
salarial da categoria metalúrgica termina a 3 de novembro, e, por 
mais estranho que pareça, até o presente momento não foi dirigido 
nenhum pedido direto de reivindicação aos sindicatos de empregadores. 

Achamos lamentável a atitude dos senhores dirigentes do sindicato 
dos trabalhadores metalúrgicos, que abandonam seu dever e seu 
direito de defender os legítimos interesses de seus associados, e que 
para tanto foram eleitos, e entregá-los aos senhores da CNTI cujos 
interesses diretos são antes de tudo político-eleitorais"." 

Mas as acusações recrudescem principalmente depois de deflagrada 
a greve. Em editorial denominado "Os Comunistas, através do CGT 
e do PAC, lideram o dissídio", diz o Estado de São Paulo de 29 de 
outubro: 

"É o processo comunista que entrou a agir no seio dos trabalhadores 
para levá-los a dar a um problema de rotina as proporções de uma 
greve geral de caráter indiscutivelmente politico... O que mostra à 
evidência estarmos diante de uma conspiração comunista é a exi- 
gência desses falsos dirigentes sindicais de um acordo simultâneo 
de todas as categorias a ser celebrado entre a FIESP e a CNTI... 
A atitude do proletariado paulista sempre se tem manifestado con- 
trária às descabidas exigências a que assistimos. Nenhuma outra 
classe desse Estado se tem mostrado mais compreensiva e mais inte- 
grada no espírito da democracia propriamente dita... Pedir um au- 
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mento salarial de 100%, guando a perda do poder aquisitivo da 
moeda nacional foi apenas 70%, é assumir uma posição revolucio- 
nária que de modo nenhum corresponde ao comportamento extre- 
mamente ponderado da classe... Não assiste São Paulo a uma mani- 
festação da vontade coletiva de seus homens de trabalho. O que aí 
está é o prenuncio de uma ação de muito maior envergadura"." 

No mesmo sentido vai a declaração do presidente da FIESP, no 
dia seguinte, a qual, após salientar a boa vontade dos empregadores 
no sentido de resolver o problema dos reajustes, considera que "in- 
teresses espúrios influenciaram no sentido de que alguns setores 
fossem levados à greve, a qual, todavia... mereceu a repulsa da 
grande maioria dos trabalhadores paulistas". Declara ainda o presi- 
dente que 

"a atitude de firmeza de nossa classe foi, efetivamente, um fator 
que contribuiu para desarticular o movimento de perturbação engen- 
drado por elementos radicais fora do nosso Estado e que para aqui 
se transportaram a fim de criar condições de perturbações e altera- 
ção no trabalho paulista... Felizmente, não lograram desta feita 
atingir os objetivos que tinham em vista. Para isso foi um fator 
decisivo a atitude da maioria do operariado paulista, esclarecido e 
consciente sobre os intuitos inconfessáveis de um movimento dessa 
natureza, o qual não se harmonizava com os verdadeiros interesses 
dos trabalhadores paulistas". M 

O que se pode observar, em resumo, é que através das mais 
variadas justificativas os empresários procuravam se escorar para 
inviabilizar a proposta de acordo conjunto, ao mesmo tempo que 
este se tomava o ponto mais importante do movimento dos tra- 
balhadores. 

O Desenrolar dos Acontecimentos 

A questão da negociação conjunta transformou-se num impasse no 
dia 21 de outubro, quando a FIESP respondeu à convocação da CNTI, 
para entendimentos na DRT, recusando-se novamente ao acordo con- 
junto. No ofício encaminhado à DRT, a FIESP volta a ressaltar a 
ilegalidade da proposta dos trabalhadores e a disposição dos indus- 
triais a uma solução conciliatória de sindicato  a sindicato. 

Diante do impasse criado e da possibilidade de greve, cuja defla- 
gração na Assembléia Intersindical a se realizar no dia 27 era cogitada, 
o delegado do trabalho, Leo Munari, determinou à sua assessoria 
jurídica que opinasse acerca da legalidade do litisconsórcio cogitado 
pela CNTI, aguardando o parecer da Assessoria Jurídica acerca da 
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possibilidade de se englobar em um único processo todos os enten- 
dimentos pertinentes à renovação dos acordos salariais entre as 
categorias econômicas e as categorias de trabalhadores, para designar 
a nova data para o prosseguimento da audiência da FIESP e enti- 
dades filiadas, de um lado, e da CNTI e entidades filiadas, de outro. 

Apesar do parecer da assessoria jurídica ter sido favorável à CNTI 
e das tentativas de solução encaminhadas pelo próprio Ministro do 
Trabalho, que vem a São Paulo nas últimas horas do dia 24 a fim 
de examinar a situação e de entrar em contato com dirigentes das 
classes patronais e de trabalhadores, a situação permanece estagnada. 

Diante da impossibilidade de entendimentos, os trabalhadores resol- 
vem, na Assembléia Intersindical do dia 27, no Cine S. José do 
Belém, decretar a greve por tempo indeterminado, que deveria abran- 
ger 700.000 trabalhadores de 14 categorias profissionais e iniciar-se 
a zero hora do dia 29. A decisão da Assembléia Intersindical abria 
ainda possibilidade para uma composição amigável. Os lideres sin- 
dicais estiveram na noite do dia 27 na Delegacia Regional do Tra- 
balho, onde entregaram mensagem ao Ministro do Trabalho e ao 
delegado daquela repartição, comunicando a decisão da assembléia 
e solicitando mesa-redonda com a diretoria da FIESP, numa última 
tentativa para solucionar a questão. 

Todavia, a resposta da FIESP no dia 26, encaminhando cópia do 
ofício dirigido à DRT no dia 21, no qual se declarava contrária ao 
acordo conjunto e afirmando que "versando idêntica convocação, 
forma o nosso ponto de vista" ", fechava qualquer possibilidade de 
entendimento antes que a greve se iniciasse. 

É assim que a greve se inicia no dia 29, ao mesmo tempo que 
o processo formado pela CNTI é encaminhado pela DRT ao Tribunal 
Regional do Trabalho. 

Já no primeiro dia a greve paralisa grande parte das atividades 
industriais de São Paulo, atingindo também várias cidades do interior. 
Em Santos é total a greve do pessoal dos moinhos, das empresas 
gráficas, das casas de obras, das tinturarias, de conservação dos 
elevadores e dos gráficos do jornal O Diário. Em Campinas a greve 
atinge as indústrias Matarazzo, Cotonifício Campinas, a Swift e a 
Companhia Leco, além dos padeiros. Em Jundiaí param completa- 
mente três setores: fiação e tecelagem, produtos químicos e gráficos. 
No ABC a greve se estende à Metalúrgica São José em Santo André 
e à Metalúrgica São Francisco e à Mineração Geral do Brasil, em 
São Bernardo do Campo. Em Piracicaba a greve é total na fábrica 
de tecidos da Companhia Boyes. Em São José dos Campos entram 
em greve os tecelões e o pessoal da Cooperativa de Lacticínios e em 
Americana a greve atinge também os tecelões. Foram ainda afetados 
pela greve os municípios de Ribeirão Preto, Taubaté, Tatuí e Guaru- 
Ihos. Em termos de categorias, os setores mais atingidos foram: 
metalúrgicos, químicos, gráficos, calçados, couro e curtumes, lacti- 
cínios e têxteis. 
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Foi acionado um poderoso dispositivo policial pelas autoridades 
estaduais (cerca de 11.200 homens da Força Pública, da Guarda Civil 
e Investigadores), que já no primeiro dia da greve havia efetuado 
cerca de 600 prisões e dissolvido piquetes a golpes de cassetetes, 
provocando ferimentos em vários operários. 

Em reuniões na FIESP, os industriais decidem na noite desse pri- 
meiro dia da greve não mais entrar em entendimentos em conjunto 
com o Ministro do Trabalho, mas apenas de categoria por categoria. 

Entretanto, no dia seguinte o Tribunal Regional do Trabalho adia 
as audiências marcadas para conciliar dissídios coletivos dos traba- 
lhadores em greve, suscitados pelos industriais, a fim de que aquela 
corte apreciasse antes o processo encaminhado pelo DRT, decorrente 
da petição da CNTI. O processo fora já apreciado pela Procuradoria 
Regional da Justiça do Trabalho, que dera parecer favorável à uni- 
ficação das datas-base, considerando que "admitindo a unificação 
colaboramos contra a anarquia e em favor de mais ordem na vida 
econômica e social".,'' Ao mesmo tempo, o Ministro do Trabalho 
considera legal o movimento em São Paulo, declarando que a greve 
"é legítima como já a classificou o presidente João Goulart"." 

É nesse quadro que o movimento recrudesce em seu segundo dia, 
ocorrendo inclusive uma série de incidentes entre grevistas e a po- 
lícia, dentre os quais um conflito em frente à Fiação e Tecelagem 
Lutfalla, na Estrada de São Miguel, que acabou com tiros de re- 
vólver e com o ferimento de dois operários, e outro no Brás, onde 
foram detidas 50 pessoas e vários operários e policiais saíram feridos. 

A atitude dos industriais e do governo do Estado frente ao re- 
crudescimento do movimento foi de tentar transmitir uma imagem 
de que a greve estava malogrando e de imputar os incidentes a 
agitadores, afirmando que os operários não estavam aderindo à greve, 
e onde ela ainda se mantinha era apenas por ação de piquetes e 
de agitadores que visavam a perturbar a ordem. De acordo com 
declarações feitas nesse dia, na FIESP, pelo presidente da entidade, 
a greve malograra inteiramente, pois "com uma ou outra exceção, 
as fábricas da Capital estavam trabalhando normalmente"." No 
mesmo sentido vai a declaração, transmitida por uma cadeia de 
emissoras de televisão, na qual o governador afirma que "o malogro 
da greve deflagrada transformou-se numa vitória da democracia e 
da disciplina do povo paulista" e que "os incidentes registrados 
em São Paulo foram provocados por um grupo já reduzido, que 
não se conforma com essa vitória que veio reafirmar o prestígio 
de nossas instituições"." 

Chegada a greve a seu S» dia, o TRT divulga a decisão de que, 
por 4 votos a 3, se manifestava contra a pretensão da CNTI de que 
fossem discutidas em bloco as revisões dos acordos salariais. Todavia, 
a greve continua, contando inclusive com a adesão de outros se- 
tores, como é o caso dos ferroviários da Santos-Jundiaí que haviam 
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decidido na noite anterior declarar greve de advertência em soli- 
dariedade aos trabalhadores da indústria. 

Segundo comunicado do Comando Geral da Greve, até aquele mo- 
mento, era o seguinte o quadro geral da greve em São Paulo: 

têxteis: paralisação de 60%; 

sapateiros: a paralisação atingiu 90% da categoria; 

alimentação: englobando todos os setores da alimentação, a paralisa- 
ção é de 80%; 

químicos: paralisação de 90%; 

papel e papelão: com a paralisação das 3 últimas fábricas que con- 
tinuavam o trabalho (Simão, Alfefe e Paulista), a greve neste setor 
é total; 

gráficos: 80% dos trabalhadores; 

metalúrgicos: neste setor a paralisação é de 90%." 

No interior, a situação, segundo O Estado de São Paulo, permar 
necia mais ou menos a mesma dos primeiros dias da greve, concen- 
trando-se nos municípios de Santos, Santo André, Campinas, Taubaté, 
S. José dos Campos, Guaratinguetá, Piracicaba, São Roque, Guaru- 
Ihos e Jundiaí. A greve recrudescera em Santo André com a adesão 
de alguns setores da Refinaria Capuava e em Campinas com a adesão 
dos padeiros e de trabalhadores da Cia. Rhodia Brasileira. 

A greve continuava ainda no dia 1" de novembro, registrando in- 
clusive novos incidentes como a repressão, a golpes de cassetetes, 
jatos d'água e bombas de efeito moral, de uma concentração for- 
mada por centenas de operários defronte ao Sindicato dos Gráficos 
e a dispersão  de manifestantes  no Parque D. Pedro. 

Contudo, na noite desse mesmo dia, empregados e empregadores 
reúnem-se para firmarem acordo visando à cessação da greve. É 
importante ressaltar que o acordo foi feito com a comissão da 
greve, tendo sido fechado a partir das seguintes condições: aumento 
de 80% com mínimo de Cr$ 21.000,00 e 25% de antecipação salarial 
a partir do 7' mês de vigência de acordo, para todas as categorias, 
além da libertação dos grevistas presos durante o movimento. 

A partir do entendimento com os industriais, a comissão de greve 
propôs-se a levar a proposta aos trabalhadores em Assembléia Inter- 
sindical que seria realizada no domingo, 3 de novembro, no Sindi- 
cato dos Gráficos. É assim que mais de 1.000 grevistas presos são 
liberados no mesmo dia e na Assembléia do dia 3 os trabalhadores 
votam a favor da suspensão da greve, decidindo também continuar 
em assembléia permanente até que fossem firmados todos os acordos. 
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Considerações sobre os Resultados da Greve 

Conforme já salientamos, a greve dos 700.000, embora de caráter 
econômico, adquire características de uma greve política, a partir 
da proposta de unificação que significava uma mudança na legis- 
lação sindical vigente no país desde o Estado Novo. Nesse sentido, 
parece-nos que o aspecto central a ser analisado no movimento 
consiste na forma como essa proposta era entendida tanto pela 
liderança como pela base operária. 

Em primeiro lugar, é necessário considerar que a proposta de 
unificação parte da liderança sindical e é levada à massa operária 
num momento bastante propício à mobilização, não só devido à 
proximidade do vencimento dos acordos da maior parte das cate- 
gorias envolvidas no movimento, como também pelo alto índice de 
inflação que vinha corroendo os salários. 

Sem dúvida, esses fatores devem ter sido de grande importância 
não só para a adesão dos operários à greve, como até para uma 
pressão da base sobre a liderança para que fossem encaminhadas 
propostas de luta para a solução de seus problemas salariais. Vale 
notar, quanto a isso, que, segundo declaração de Luiz Tenório de 
Lima, um dos dirigentes do PAC, na noite do dia anterior à greve 
operários de diversas indústrias dos setores de alimentação e mobi- 
liário já haviam paralisado suas atividades." Cabe ressaltar também 
que nos setores mais combativos, como no caso dos metalúrgicos, 
a greve contou com a adesão quase que total dos operários, não 
sendo nem mesmo necessário o recurso dos piquetes na maior parte 
das indústrias metalúrgicas." Nesse sentido, parece-nos que o que 
mobilizou a base operária foram muito mais suas reivindicações 
imediatas do que a perspectiva de unificação. 

Por outro lado, a proposta de unificação representava para a lide- 
rança o ponto central do movimento, na medida em que, se concre- 
tizada, significaria um profundo avanço do movimento sindical a 
nível de organização. No entanto, é necessário assinalar que aos 
olhos dos dirigentes sindicais a questão da organização era com- 
preendida sempre dentro dos limites do sindicato, o que acabava 
por tornar difícil a viabilização da proposta. A própria organização 
da greve demonstra que os lideres sindicais não possuíam proposta 
de organização da base, para viabilizar a tentativa de unificação, 
que transcendesse a organização sindical. 

Segundo entrevistas efetuadas com vários operários que partici- 
param da greve, o movimento, bastante preparado anteriormente, 
foi organizado pelos sindicatos, através dos delegados sindicais que 
faziam a intermediação entre os operários e os sindicatos. Na me- 
dida em que os operários eram "preparados" para a greve, eram 
encaminhados ao sindicato e às discussões que lá se realizavam, 
não surgindo tentativas de organização da base a nível das empresas. 
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A nosso ver encontra-se justamente aí a causa da não-viabilização 
da proposta de unificação, que, a nível organizacional, se constituía 
no ponto mais importante do movimento. 

Ressalte-se, entretanto, que o movimento, embora não possa ser 
considerado como vitorioso — na medida em que o seu maior 
ganho político, que seria a unificação dos acordos, não se concre- 
tizou — também não foi uma derrota. 

Em primeiro lugar, é preciso lembrar que, em termos salariais, 
os 80% de aumento conseguidos por todas as categorias estavam 10 
ou 20% acima do quantum desejado pelos patrões na maior parte 
das categorias. 

Por outro lado — e esse é o ponto fundamental —, embora as 
negociações tenham sido feitas de sindicato para sindicato, a greve 
só terminou depois de acordo efetuado entre os patrões e uma 
comissão da greve, formada de 25 operários de várias categorias" 
e que fez um acordo extensivo, nos seus pontos principais, a iodas 
as categorias, o que significou que os industriais tiveram que aceitar 
na prática uma negociação conjunta. Nesse sentido, se não se conse- 
guiu formalizar a negociação conjunta e a unificação das datas-base 
dos acordos, a pressão da greve foi suficiente para que o patronato 
se visse obrigado a sentar na mesa para discutir com representantes 
de várias categorias, estabelecendo de antemão as condições em que 
seriam feitos posteriormente os acordos de sindicato para sindicato, 
o que implicou no reconhecimento de fato da organização dos traba- 
lhadores, ao menos naquele momento. 

Todavia, essas vitórias não podem ser consideradas senão como 
parciais, na medida em que o objetivo maior do movimento não 
pôde se refletir em ganhos organizacionais mais efetivos, o que 
coloca a necessidade de se pensar melhor a questão das formas de 
organização que garantam a unidade política da classe operária. 

3. Unidade de Classe e Luta Política — Notas Teóricas 

A questão da unidade da classe operária deve ser pensada de forma 
distinta daquela que é usualmente utilizada pelo discurso liberal, na 
qual a classe é entendida como conjunto de indivíduos possuidores 
de determinadas qualidades que formam sua identidade social. 

Se estamos em presença de indivíduos, a questão da unidade fica 
reduzida àquela que pode ser observada em identidades iguais. Uma 
concepção que abstrai as relações entre os indivíduos como deter- 
minantes dos mesmos só pode perceber semelhanças empíricas, 
aparentes. Semelhanças que ressaltam da divisão social do trabalho, 
seus antecedentes e conseqüentes. Tomam-se, portanto, os indivíduos 
segundo seu ofício, seu salário, sua qualificação etc. e pensa-se a 
unidade apenas entre indivíduos de mesmo ofício, mesmo nível sa- 
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larial, mesma qualificação, mesma escolaridade, entre outros ele- 
mentos. Não é necessário mostrar que estamos perante o mais puro 
fracionamento, fracionamento que não é uma "constatação objetiva", 
mas algo produzido pelo interesse do capital. Como tal, essas con- 
cepções nada têm a ver com os interesses dos trabalhadores. 

Nós consideramos as classes como o produto histórico do desen- 
volvimento dos modos de produção. Cada classe se constitui, se 
reproduz e se transforma segundo os caminhos seguidos pelo desen- 
volvimento histórico dos modos de produção. É evidente, a partir 
do que já dissemos, que estamos prevenidos contra as interpretações 
economicistas e mecanicistas. Para nós, a dinâmica do desenvolvi- 
mento histórico dos modos de produção passa pela luta de classes, 
o que desfaz qualquer pretensão de uma leitura evolucionista ou 
positivista. Pensamos os modos de produção como totaliãaães dialé- 
ticas, constituídas, reproduzidas e transformadas, a seu tempo, pela 
luta das classes. Seu desenvolvimento passa, por isso mesmo, pela 
política, o que eqüivale a dizer que passa pela dominação de classe 
e pela resistência a ela posta, resistência essa que aponta, quando 
ultrapassa a si mesma, para a destruição do modo de produção vigente. 

No modo de produção capitalista, a constituição das classes tende 
a seguir a lógica da reprodução ampliada do capital. Dizemos que 
tende a essa direção porque a dinâmica do modo de produção 
capitalista depende não apenas da lógica da acumulação do capi- 
tal — como apregoam os economicistas — mas também do grau 
e da qualidade da resistência que os trabalhadores possam opor a 
ela. Em outras palavras, a dinâmica do capitalismo depende da 
correlação de forças entre capital e trabalho, contradição que orga- 
niza todas as instâncias desse modo de produção, inclusive a estru- 
tura das classes. 

Quando prevalece a lógica da reprodução ampliada do capital, 
isto é, quando prevalece o ponto de vista do capitalista, a classe 
operária não passa de força de trabalho de cujo labor aquele ex- 
trairá a mais-valia. Reproduzi-la significa reproduzir o fator trabalho, 
da forma própria para a extração desse excedente. Significa, por- 
tanto, reproduzi-la segundo suas conveniências, isto é, não como uma 
classe unitária, mas enquanto trabalhadores divididos por ofício, por 
níveis salariais, por graus de qualificação etc. 

Para o capital trata-se, enfim, de produzir uma mercadoria que 
possa ser transacionada com lucro. Para isso é preciso que os ope- 
rários estejam conformados em sua feição de vendedores individuais 
de sua força de trabalho, mercadoria esta que se valoriza na pro- 
porção direta do excedente que dela pode extrair o capital. É exa- 
tamente a partir daí que se aprofunda e hierarquiza a divisão social 
do trabalho sob o capitalismo. 

Nos momentos de crise do modo de produção capitalista aparece 
mais claramente aquilo que a prática econômica, política e ideoló- 
gica do capitalista teima em obscurecer:  o processo objetivo que, 
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ao socializar crescentemente a produção, une também objetivamente 
todos os operários, independentemente do seu ofício, seu salário, 
seu grau de qualificação etc. Unidos nesse processo como produtores 
diretos assalariados, submetidos, portanto, à mesma exploração, os 
trabalhadores resistem ao capital impondo limites a essa exploração, 
estabelecendo pisos salariais, exigindo melhores condições de traba- 
lho, saúde e vida etc. Organizam-se para reivindicar seus direitos 
enquanto proprietários de sua força de trabalho e conquistam es- 
paços à legalidade burguesa. Em termos dessa luta, contudo, os 
trabalhadores não avançam além da lógica do capital, capaz de 
absorver até certo ponto essas demandas. De fato, na sua luta de 
resistência econômica os operários atuam exatamente como o capital 
os vê, isto é, como proprietários diferenciados de força de trabalho, 
lutando pela valorização de sua mercadoria, competindo entre si, 
fracionando-se. 

Por essa razão, essa fase da luta operária fica demasiadamente 
na dependência das oscilações cíclicas do capitalismo. Os trabalha- 
dores, nessa fase, permanecem divididos, individualizados e fracos. 
Sua resistência deve-se nesse momento mais às fraquezas da domi- 
nação do capital do que à sua própria força orgânica. São impelidos 
à resistência mais por fatores alheios à sua prática e menos por 
uma vontade coletiva, por um impulso subjetivo objetivado no ato 
de opor-se conscientemente à exploração. 

Toma-se necessário, assim, pensar a unidade da classe operária 
como forma de criar as condições subjetivas de sua ação, como 
condição de uma nova prática capaz de reproduzir a classe em 
bases distintas daquelas que servem ao capital. Essa nova prática 
aponta para a tomada do poder, para o socialismo. 

A necessidade da recolocação da prática operária em novas bases 
foi percebida por Lênin e Gramsci. Lênin desenvolve progressiva- 
mente, a partir do fracasso da Revolução de 1905, uma revisão dos 
conceitos emitidos no Que Fazer?, revisão essa que vai no sentido 
da valorização do movimento de massas lastreado em organismos 
de base que, face ao contexto russo, transcendiam o sindicato trade- 
unionista, desaguando nos soviets. Essa revisão culmina nos prin- 
cípios defendidos em O Estado e a Revolução, do ponto de vista 
teórico, e nas práticas de autogestão industrial da Rússia pós- 
revolucionária. 

A filiação leninista, explicitamente aceita por Gramsci, levou-o a 
aprofundar teórica e praticamente os princípios da nova organiza- 
ção operária. Sintetizando teoricamente a experiência turinense dos 
conselhos de fábrica que ajudara a construir, Gramsci reconhece os 
limites do sindicato tradicional, assim como a necessidade da reco- 
locação do movimento operário em novas bases. A principal limi* 
tação reside na forma como o sindicato organiza os trabalhadores:- 
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"O sindicalismo organiza os operários não como produtores, mas 
como assalariados, quer dizer, como criaturas do regime capitalista, 
da propriedade privada, como vendedores da mercadoria chamada 
trabalho"." 

O sindicato, portanto, está limitado pela própria natureza da luta 
que o reclama: 

"Objetivamente, o sindicato é a forma que a mercadoria trabalho 
adota e que somente pode adotar no regime de produção capitalista 
organizado para dominar o mercado"." 

Trata-se, assim, de uma luta para dominar o mercado que, ao 
contrário de negar o capitalismo, o reforça: 

"O Sindicato de oficio ou de indústria, unindo este operário com 
seus companheiros de ofício ou de indústria, com aqueles que usam 
no trabalho o mesmo instrumento que ele, ou que transformam a 
mesma matéria que ele transforma, contribui para consolidar a men- 
talidade à qual nos referimos anteriormente, contribui para distan- 
ciar cada vez mais esse operário de autoconsiderar-se como produtor 
e acreditar-se 'mercadoria' de um mercado nacional e internacional 
que estabelece, dentro do jogo da concorrência, seu próprio preço, 
seu próprio valor". " 

O sindicato, enquanto submetido à órbita do capital, aprofunda 
em sua luta a divisão social do trabalho burguesa, aprofundando, 
portanto, a dominação da burguesia. Mas não faz isso apenas a nível 
global da sociedade, mas também dentro de si próprio. Esse, aliás, 
será outro de seus limites: 

"Os operários compreendem que o complexo de 'suas' organizações 
se converteu num aparato tão enorme que acabou por obedecer a 
leis próprias inerentes à sua estrutura e ao seu complicado funcio- 
namento, porém estranhas à massa que adquiriu consciência de sua 
missão histórica de classe revolucionária"." 

A burocratização do sindicato não é, propriamente, uma defor- 
mação da estrutura sindical. É o preço pago por esta forma de 
organização à tarefa que realiza dentro da legalidade capitalista. 
Gramsci reconhece isso: 

"O incremento quantitativo determina um empobrecimento qualita- 
tivo e uma acomodação fácil às formas sociais capitalistas, assim 
como também determina a aparição de uma mentalidade sórdida, 
estreita, de pequena e média burguesia. Contudo, a tarefa elementar 
do sindicato é recrutar 'toda' a massa, absorver em seus quadros 
todos os trabalhadores da indústria e da agricultura"." 
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As contradições da organização sindical se explicam pelo fato de 
que os "sindicatos de ofício, as Câmaras de Trabalho, federações 
industriais, a confederação geral do trabalho, constituem o tipo de 
organização proletária específica do período da história dominada 
pelo capital"." Por isso mesmo, o movimento operário não pode 
repousar sobre ele. "A natureza essencial do sindicato é competi- 
tiva. ... O sindicato não pode, pois, ser um instrumento de reno- 
vação radical da sociedade".'0 

Pode-se perguntar a partir daí: Então, deve o sindicato ser aban- 
donado em favor de outras formas de organização? A resposta é 
absolutamente não! O sindicato cumpre significativa função dentro 
da vigência da dominação burguesa, função que Gramsci resume 
em dois pontos: 

"D o sindicato ... incorpora à disciplina de sua forma um número 
cada vez maior de efetivos operários; 2) o sindicato concentra e 
generaliza sua forma até pôr nas mãos de um escritório central o 
poder da disciplina e do movimento, quer dizer, se afasta das massas 
que arregimentou, se livra do jugo dos caprichos e veleidades próprias 
às grandes massas tumultuosas. Assim, o sindicato torna-se capaz 
de estabelecer pactos e contrair compromissos; assim, obriga ao 
empresário a aceitar uma legalidade em suas relações com os ope- 
rários; legalidade condicionada ... pela confiança que o empresário 
tem na capacidade do sindicato em obter da parte das massas ope- 
rárias o respeito aos compromissos contraídos"." 

A conquista da legalidade industrial foi um grande passo da classe 
operária, "porém esta não é a última e definitiva conquista"." Para 
essa legalidade o sindicato é extremamente útil; além dela ele perde 
sua força. Trata-se, pois, de manter o sindicato nos seus limites 
reformistas, isso enquanto durar a legalidade industrial capitalista, 
reformismo esse que dará melhor resultado do que tentar atribuir 
ao sindicato um papel revolucionário. Gramsci adverte que tentar 
levar o sindicato para além do que ele pode dar muda o seu caráter 
e provoca o isolamento das lideranças: 

"Os sindicalistas pseudo-revolucionários ... se vêem obrigados amiúde 
a discutir a conveniência de transformar o sindicato em terreno fe- 
chado, integrado unicamente pelos 'revolucionários' ..., os quais 
acabam por renegar o princípio elementar do sindicalismo: a orga- 
nização de toda massa"." 

Pica evidente, portanto, a necessidade de buscar-se uma nova forma 
de organização que se subtraia à lógica do capital e produza uma 
nova classe operária, liberta objetiva e subjetivamente da dominação 
de classe burguesa. Esta proposta se baseia no Conselho de Fábrica. 
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A construção de uma classe operária nova, unificada e consciente, 
pressupõe a oposição ao capital não apenas no sentido mais geral 
— oposição político-ideoldgica, resistência econômica pela via sin- 
dical — mas, também e principalmente, ao nível da produção, ao 
nível da fábrica, onde a organização do processo de trabalho reflete 
diretamente a hegemonia burguesa e a lógica da acumulação do 
capital e serve de base a toda divisão social do trabalho capitalista. 
Gramsci tem absoluta clareza de que é nesse terreno que se desen- 
volve o processo de subtração da classe operária da dominação do 
capital e construção de um poder operário: 

"Durante o predomínio econômico e político da classe burguesa, o 
desenvolvimento real do processo revolucionário se verifica de ma- 
neira subterrânea, na obscuridade da fábrica..." " 

Exatamente por isso, o movimento operário concebido em novas 
bases deve iniciar-se a partir da fábrica. 

"O partido político e o sindicato profissional nasceram no campo 
da liberdade política, no campo da democracia burguesa, como afir- 
mação e desenvolvimento da liberdade e da democracia em geral, 
num terreno em que subsistem as relações de cidadão a cidadão. 
O processo revolucionário se verifica no campo da produção, na 
produção, na fábrica, cujas relações são de opressor a oprimido, de 
•explorador a explorado, onde não existe liberdade para o operário, 
nem tampouco democracia"." 

A construção da democracia real, ao nível social global, passa por- 
tanto, necessariamente, pela construção da democracia ao nível da 
produção, na fábrica, ao nível dos próprios processos de trabalho. 
Democracia a esse nível significa trazer para as mãos dos operários 
o controle das decisões que se referem à produção, seus planos, 
suas hierarquias. Pressupõe desta forma a recuperação pelo "traba- 
lhador coletivo" do controle do processo produtivo perdido pelo 
produtor direto desde o momento em que o trabalho se tomou 
mercadoria, submetido ao capital. 

Ao submeter o trabalhador à sua divisão do trabalho, o capitalista, 
por um lado, cria as condições para a libertação do trabalho, ao 
separar totalmente e de forma absoluta trabalho manual e trabalho 
intelectual. O trabalhador automatizado deixa de ser individualmente 
escravo do produto, ficando estabelecida a primeira condição para 
a libertação do trabalho: a libertação intelectual do trabalhador indi- 
vidual em relação ao processo de trabalho. O capitalista, contudo, 
mantém com ele, de início na fábrica, depois fora dela, o sentido 
empresarial, produtor de hierarquias e, enquanto proprietário pri- 
vado, dispõe da produção e do produto. A retomada deste poder 
decisório-empresarial  pelos  trabalhadores  significa  trazer  de  novo 
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esse poder para a fábrica, agora para as mãos do "trabalhador 
coletivo" e não mais para cada produtor individual. A organização 
do "trabalhador coletivo" é o conselho de fábrica. 

Na sua ação, "o conselho realiza a unidade da classe trabalhadora, 
dá às massas uma coesão e uma forma da mesma natureza que a 
coesão e a forma que a massa adota na organização da sociedade"." 
Isso exatamente porque "no Conselho estão representados todos os 
ramos do trabalho, proporcionalmente à contribuição que todo ofício 
e todo ramo do trabalho presta à elaboração do objeto que a 
fábrica produz para a coletividade. ... Sua razão de ser radica no 
trabalho, na produção industrial, quer dizer, em um fato permanente 
e não apenas no salário, na divisão das classes, ou seja, num fato 
transitório e que se quer precisamente superar"." 

Por essa razão Gramsci afirma que: 

"O Conselho é o órgão mais idôneo de educação recíproca e de 
desenvolvimento do novo espírito social que o proletariado conseguiu 
extrair da experiência, viva e fecunda, da comunidade de trabalho"." 

Por conseguinte, o conselho transforma a classe operária, a produz 
em novas bases: 

"A existência do conselho confere aos operários a responsabilidade 
direta da produção, leva-os a melhorar seu trabalho, instaura uma 
disciplina consciente e voluntária, cria a psicologia do produtor, do 
criador da história"." 

Enfim, "a organização por fábricas estrutura a classe {toda classe) 
numa unidade homogênea e coesa que se adapta plasticamente ao 
processo industrial de produção e o domina até penetrar-se defini- 
tivamente do mesmo".'° 

A existência dos conselhos de fábrica não se opõe ao sindicato, 
antes o redefine e complementa. De organização destinada à defesa 
da mercadoria trabalho, o sindicato passa a integrador de toda a 
produção a nível nacional. Porém o deslocamento da atuação sin- 
dical do âmbito do salário e da divisão das classes — que se quer 
superar — para o âmbito da produção — que é permanente —, só 
pode acontecer se a classe operária, homogeneizada, unificada e orga- 
nizada nos conselhos, já tiver vencido a batalha da produção, exer- 
cendo sobre a mesma seu controle, democratizando-a. O sindicato 
não pode fazer isso: seria pedir algo que vai além de sua estrutura, 
pois enquanto "o sindicato está baseado no indivíduo, o conselho 
se baseia, em troca, sobre a unidade orgânica e consciente do ofício, 
que se atualiza na organização do processo industrial"." 
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"A existência de uma organização na qual se acha enquadrada a 
classe trabalhadora em sua homogeneidade de classe produtora, que 
faz possível um florescimento espontâneo e livre de hierarquias e 
de individualidades dignas e capazes, terá repercussões consideráveis 
e fundamentais na constituição e no espírito que anima a atividade 
sindical"." 

Tudo isso põe a questão entre conselhos e sindicatos no seu devido 
lugar e redefine os termos da unidade operária: Elas devem estar 
voltadas para a tomada do poder — enquanto interesse histórico 
da classe operária — e devem desenvolver-se de acordo com o ritmo 
do próprio movimento operário e suas relações de força no interior 
da sociedade capitalista. Gramsci afirma, com justeza, que as "rela- 
ções que devem existir entre o sindicato e o Conselho de fábrica 
têm que ser considerados desde o ponto de vista do juízo que se 
faz sobre a natureza e o valor da legalidade industrial"." A legali- 
dade industrial expressa a dominação burguesa, inclusive a nível 
da fábrica; por isso é contraditória com a existência dos conse- 
lhos — base do poder proletário. Estes últimos tenderão por isso 
a negar essa legalidade e afirmar o poder operário; o sindicato, 
por contrapartida, tende a reforçá-la, a perpetuá-la. De maneira que 
as relações entre ambos, do ponto de vista do interesse da classe 
operária, "devem criar as condições em que a saída da legalidade — a 
ofensiva da classe operária — sobrevenha no momento mais opor- 
tuno para esta classe, sobrevenha quando a classe tiver o mínimo 
de preparação considerada indispensável para conseguir uma vitória 
duradoura". w 

Em suma, as relações entre sindicato e conselhos se complemen- 
tam na medida em que um disciplina a massa e o outro dirige seu 
impulso criador espontâneo. Assim, a relação entre ambos deve ser 
de um único tipo: a participação da maioria, ou de uma grande 
parte, dos eleitores do conselho no sindicato, voluntária e esponta- 
neamente, respeitando tanto o caráter de adesão voluntária e indi- 
vidual — contratual — do sindicato, quanto o caráter de organização 
espontânea de toda a classe operária — enquanto "trabalhador cole- 
tivo" — que tem o conselho de fábrica — expressão revolucionária 
do movimento operário de massas. "Toda tentativa de vincular com 
relação de dependência hierárquica as duas instituições não conduz 
mais do que ao aniquilamento de ambas"." 

É claro que essas observações se referem apenas à construção de 
uma dinâmica que, aproveitando o que de melhor venha a existir 
no sindicato e nos conselhos, possa reproduzir a prática do movi- 
mento operário — enquanto movimento de massas — em bases 
distintas daquelas previstas pela lógica do capital. Elas constituirão 
a base para uma inter-relação mais ampla, de caráter social geral, 
cuja expressão máxima se localiza na prática política e no partido 
revolucionário. É relevante ressaltar que Gramsci pensava o partido 
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como condutor supremo da luta operária. Entretanto, tinha absoluta 
clareza dessa condição. Ele afirma enfaticamente: 

"Os organismos de luta do proletariado são os 'agentes' — os re- 
presentantes — desse colossal movimento de massas; o Partido 
Socialista é, indubitavelmente, o 'agente máximo' desse processo de 
destruição e de remodelação, porém não é, nem pode ser concebido 
como a forma deste processo, como a forma maleável e plasmável 
segundo o capricho dos dirigentes"." 

E, mais adiante, define a natureza da direção partidária: 

"O Partido se está identificando com a consciência histórica das 
massas populares, cujo movimento espontâneo, irresistível, governa. 
Este governo é incorpóreo, funciona através de milhões e milhões 
de vínculos espirituais tratando-se unicamente de uma irradiação de 
prestígio que somente em momentos culminantes pode converter-se 
em governo efetivo..." " 

Enfim, o partido governa sem esquecer-se de que representa um 
movimento que existe fora dele, ao nivel da classe. Seu governo se 
define, na expressão política desse movimento, como representante 
da consciência histórica da classe operária. Portanto, não pode sub- 
meter burocraticamente o impulso criador que nasce da comunidade 
do trabalho, base de toda consciência histórica operária. 

Encerramos essas observações com Gramsci, posição que fazemos 
nossa, no que diz respeito às articulações entre movimento de mas- 
sas — sindicatos e conselhos — e partido político da classe operária. 

"As relações que devem existir entre o partido político e o conselho 
de fábrica, entre o sindicato e este mesmo conselho, nascem implici- 
tamente dessa explicação: nem o partido nem o sindicato devem 
ser colocados como tutores, nem como superestruturas já constituí- 
das dessa nova instituição, da qual toma forma histórica e contro- 
lável o processo histórico da revolução, mas devem ser instalados 
como agentes conscientes de sua liberação pelas forças de pressão 
que se resumem no Estado burguês, devem se propor a organizar 
as condições externas gerais (políticas) nas quais o processo de revo- 
lução adquire sua máxima celeridade, nas quais as forças produtivas 
encontram a máxima expansão". " 

A luta pohtica de um partido operário, de um partido que busca 
uma democracia real, antes de superpor à classe operária as super- 
estruturas advindas da fase em que predomina a lógica do capital, 
deve buscar construir e representar um movimento operário unifi- 
cado sobre os conselhos e sistemas de conselhos de fábrica. E isto 
porque o sistema dos conselhos significa a base de um movimento 
político unificado  da classe operária, visto  que  representa a  sua 
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efetiva união  ao  nível  da  produção.  Neste  sentido,  representa  o 
"trabalhador coletivo" que é a própria classe operária. 

4. Ensinamentos da Greve 

Acreditamos que é a partir dessas considerações que se pode fazer 
uma análise da greve que nos permita melhor compreender o seu 
significado político, seus acertos e seus erros. 

A greve constituiu o ponto de inflexão das crescentes mobilizações 
operárias desde 1961, de um movimento que vinha crescendo em 
quantidade e qualidade e que vinha radicalizando suas posições a 
cada passo. Fica demonstrado pelo próprio desenrolar da greve que 
grande parte dessa radicalização teve aquele caráter espontâneo que 
geralmente ocorre quando entra em curto-circuito a reprodução 
ampliada do sistema, a unidade se dando a partir do sentimento 
comum de exploração, do salário corroído pela inflação, da alta 
do custo de vida. É inegável, por outra parte, que vinha crescendo 
o nível de consciência da massa operária, o que se refletia no dis- 
tanciamento crescente do movimento operário com relação aos inte- 
resses governamentais e na incapacidade cada vez maior do governo 
de controlar um movimento que vinha adquirindo uma dinâmica 
própria e extrapolando os limites que lhe haviam sido colocados 
pelo Estado. 

Essa unidade espontânea do movimento pedia, portanto, formas 
organizativas que aprofundassem sua dinâmica e seu nível de cons- 
ciência. Tomava-se premente a organização da classe pela base, orga- 
nização capaz de transformar a união eventual em união permanente. 
Não verificamos, entretanto, na greve — que foi, sem dúvida, o 
ponto culminante das manifestações operárias do período — uma 
tentativa de organização mais autônoma. 

A esse nível a proposta da greve baseava-se em dois pontos fun- 
damentais: a unificação dos acordos e a garantia do livre exercício 
da atividade dos delegados sindicais no local de trabalho. A unifica- 
ção dos acordos e o reconhecimento da CNTI como órgão represen- 
tativo para estabelecer o acordo de todas as categorias industriais, 
conforme já colocamos, restringia-se à unidade sindical, não apon- 
tando para nenhum tipo de organização que fosse expressão da 
unidade real da classe. No que diz respeito ao reconhecimento dos 
delegados sindicais é necessário considerar que a proposta significava 
um passo importante no sentido de se forjar uma organização da 
classe pela base, uma vez que visava à organização dos trabalhadores 
na fábrica, através do  delegado  sindical. 

Sob esse aspecto, é importante ressaltar que o reconhecimento 
dos delegados sindicais era também violentamente combatido tanto 
pelo empresariado como pelo próprio governo, como se pode notar 
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pelos comentários de Carlos Castelo Branco a respeito da atuação 
de Almino Afonso: 

"... suas medidas, no que se referem ao CGT e, recentemente, a 
uma propalada criação de delegados de fabrica reconhecida pelo 
ministério, estariam contrariando o sr. João Goulart e engrossando 
o descontentamento dos setores empreguistas da bancada"." 

Cabe notar, entretanto, que também essa proposta restringia-se à 
organização sindical na medida em que vinculava a organização dos 
trabalhadores na fábrica ao sindicato, através da figura do delegado 
sindical. Dessa forma, ela mantém-se também dentro dos limites do 
trabalho sindical vinculando, inclusive, as comissões de fábrica (que, 
aliás, já começavam a existir para discutir os problemas específicos 
das empresas) ao sindicato e restringindo o poder da organização 
da classe pela base — que é o que pode apontar para a ofensiva 
da classe operária — ao trabalho sindical que, como já vimos, man- 
tém-se sempre dentro da legalidade industrial. 

De modo geral a liderança, com uma experiência política limitada, 
atrelada às perspectivas do nacional-reformismo, mantinha-se muito 
aquém da própria pressão da base, não conseguindo dar a essa 
pressão uma canalização a nível organizacional, no sentido real e 
objetivo que a própria classe apontava. Presa ao nacional-reformismo, 
grande parte da liderança era incapaz de avançar para uma pro- 
posta de unidade que transcendesse os limites do sindicato, seu 
velho campo de trabalho, mantendo-se, portanto, numa instância que 
objetivamente fraciona a classe e propondo uma unidade que advi- 
nha apenas da necessidade de enquadrar o governo nas reformas 
de base e no enfrentamento com a direita, e não como algo que, 
surgindo do próprio movimento da base, apontasse para a criação 
de formas organizativas que garantissem a unidade real da classe. 

O próprio PAC, ao invés de expressão de produtores diretos homo- 
geneizados no campo da produção, era representante de vendedores 
da força de trabalho organizados corporativamente. E em si mesmo 
era uma organização que representava muito mais a defensiva do 
movimento do que a situação ofensiva em que o movimento se 
achava. Surgido do fracasso das greves políticas gerais de 62 em 
São Paulo, fracasso esse gerado, em parte, pela ruptura na cúpula 
sindical, o PAC foi um esforço de união do movimento motivado 
pelas condições adversas e não uma organização surgida da unidade 
que o próprio movimento pedia. 

Não se pode negar, entretanto, que a greve geral de outubro de 
63 em São Paulo representou um marco das lutas operárias no 
Brasil. Se, por um lado, as suas propostas não transcenderam o sindi- 
calismo — mesmo aquele praticado em nosso país — e nessa medida 
eram propostas perfeitamente absorvíveis pelo capitalismo, por outro 
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lado, significou uma inconteste manifestação de independência do 
movimento operário brasileiro. 

Não se pode abstrair de forma nenhuma a conjuntura de sua 
realização, nem o sentido da crise brasileira naquele momento, fatos 
que tornavam extremamente conflitivas proposições que, em tese, 
poderiam caber dentro da lógica do capitalismo sem maiores esforços. 

Não percamos de vista que, numa situação de crise econômica, 
a burguesia precisava transferir os prejuízos comprimindo os sa- 
lários, o que aliás explica a reação intransigente do empresariado a 
uma proposta que garantiria ao operariado maior poder de pressão 
na sua luta por melhores salários. Conforme se pode observar pelas 
declarações do patronato, da imprensa a ele vinculada e do aparelho 
de Estado paulista, é enorme o combate desferido às propostas dos 
operários, procurando inclusive apresentar a greve como uma mano- 
bra anti-São Paulo e vinculando a proposta de unificação dos dissí- 
dios à tentativa de intervenção no Estado. 

Assim, o sentido político lato dessa reivindicação assume propor- 
ções estritas, canalizando contra si toda a ira dos conspiradores. 
Nesse sentido, os acordos de 80% para todas as categorias (acima 
inclusive do pretendido pelo patronato) e o fato do empresariado 
se vir obrigado a sentar na mesa com a organização dos trabalha- 
dores para negociar, assumem um significado extremamente impor- 
tante. Suas vitórias ficam, portanto, ressaltadas nesse contexto, ao 
passo que seus erros serão necessariamente minimizados. 

A greve dos 700.000, contudo, significou o limite máximo a que 
poderia chegar um movimento operário apoiado numa estrutura de 
base como o sindicato, e num sindicalismo corporativo como o 
brasileiro, até hoje vigente. Até nesse ponto, porém, ela pode signi- 
ficar um profundo ensinamento sobre a falência desse tipo de orga- 
nização, como base de um movimento realmente autônomo e inde- 
pendente. Pode permitir, ainda, identificar com clareza os pontos 
a superar na construção da alternativa histórica operária. 

Notas 

1. "Clareza do Passado, Consciência do Presente", Cadernos do Presente, n. 2, p. 78. 

2. As 14 categorias eram: metalúrgicos, têxteis, gráficos, químicos, marceneiros, 
mestres e contramestres da indústria de fiação e tecelagem e trabalhadores nas 
indústrias de laticínios, trigo, massas alimentícias, curtumes, calçados, bebidas, 
mobiliário e artefatos de couro. As 4 federações representavam os trabalhadores 
têxteis, químicos, gráficos e da alimentação. 

3. De acordo com o artigo 857 da CLT os acordos salariais são de exclusiva 
competência dos sindicatos representativos das diversas categorias, sendo, por- 
tanto, ilegal o estabelecimento de acordos salariais por federações e confederações 
quando da existência daqueles órgãos específicos. 
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4. "Goulart considerou aquele resultado como outra eleição, sua verdadeira eleição 
para a Presidência da República, a mais expressiva de toda a história do País, 
maior do que a de Quadros, até então recorde, com 6 milhões de votos. Era seu 
triunfo pessoal, como The New York Times reconheceu". Bandeira, Moniz, O Go- 
vemo João Goulart: As Lutas Sociais do Brasil (1961-1964), Rio de Janeiro, Civili- 
zação Brasileira, 4» ed., 1978, p. 88. 

5. Para maiores detalhes sobre a situação econômico-íinanceira do Brasil àquela 
época, ver Bandeira, op. cit., p. 89ss. 

6. Idem, ibidem, p. 98. 

7. Sobre o assunto, consultar Bandeira, op. cit., p. 90 a 94. 

8. O Caso AMPORP/ITT constitui-se numa das mais vergonhosas transações envol- 
vendo os governos do Brasil e dos Estados Unidos. A esse respeito, ver Bandeira, 
op. cit, p. lOOss. 

9. "... em 8 de abril Goulart criou uma Comissão Interministerial, composta pelos 
Ministros da Fazenda (San Tiago Dantas), Guerra (Amaury Kruel), Viação e Obras 
Públicas (Hélio de Almeida), Indústria e Comércio (Antônio Balbino) e Minas e 
Energia (Eliézer Batista), para estudar e proceder à compra das subsidiárias da 
Bond & Share (as empresas da AMFORP) e da ITT, no lugar da CONESP, que 
assim se extinguia". Bandeira, op. cit, p. 95. 

10. Os discursos citados foram proferidos a 30 de março e a 4 de abril de 1963. 
Cf. Bandeira, op. cit, p. 95. 

11. Idem, ibidem, p. 95. 

12. Idem, ibidem, p. 104-105. 

13. Idem, ibidem, p. 97. 

14. Idem, ibidem, p. 97. 

15. CGT — Comando Geral dos Trabalhadores; PUA — Pacto de Unidade e Ação; 
PAC — Pacto de Ação Conjunta; CPOS — Conselho Permanente das Organizações 
Sindicais (Rio, Minas, Salvador); FSD — Fórum Sindical de Debates de Santos/SP. 

16. Bandeira, op. cit, p. 89/99. Sobre o assunto, o colunista de centro-direita 
Carlos Castello Branco, do Jornal do Brasil, do Rio, escreveu àquela época: "Como 
força de sugestão e de pressão dentro da câmara, a verdade é que o sr. Leonel 
Brizola quebrou as vagas de sua eloqüência e da sua indignação contra o dique 
inabalado das instituições legislativas. ... O resultado é que, evidentemente esva- 
ziado, desceu para a rua em busca das massas, sob a vigilância do sr. Neiva 
Moreira e a desconfiança dos grupos de esquerda radicais, desgostosos com seu 
personalismo e com sua adaptação às conveniências pohticas do governo do sr. João 
Goulart. Enquanto isso o sr. Almino Afonso preenchia a área vazia da liderança 
de esquerda, de maneira mais consistente e mais firme, secundado pelo poderoso 
dispositivo do CGT e desbaratando a resistência da velha mentalidade e dos in- 
teresses típicos do petebismo parlamentar e extraparlamentar. Coroando esforço 
persistente, o Ministro do Trabalho situa-se hoje, junto ao Presidente da República, 
como representante de um trabalhismo de esquerda ... reforçados pelas vitórias 
consecutivas contra o reformismo romântico, de uma parte, e o oportunismo par- 
tidário de outro. A impressão dominante hoje é que o sr. Almino Afonso passou 
para trás o brizolismo e o esquerdismo militarista para impor-se como orientador 
de um reivindicante dispositivo radical, despojado da tradicional tutela paternalista 
do presidente do PTB". 
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E mais adiante aduz: 
"O sr. João Goulart veria com intranqüilidade a tendência dos grupos de esquerda, 

notadamente sindicais, de se alhearem dos objetivos presidenciais, constituindo-se 
em força independente, nos termos preconizados pelo Ministro do Trabalho, para 
a tentativa de influir autonomamente no desenvolvimento da situação brasileira, 
inclusive com relação às atitudes do próprio Governo". O colunista do JB ressalta 
que o "sr. Goulart atribui ... à ação do sr. Almino Afonso ... seu desgaste na 
área dos trabalhadores e tem fixado sua firme disposição de substituir o Ministro 
do Trabalho ..., só não tendo feito isso de imediato porque não encontrou ainda 
condições para fazê-lo, aguardando a oportunidade de uma ampla reforma minis- 
terial". A oportunidade surgiria com a tentativa de golpe do General Kruel e a 
subseqüente queda do Ministério Dantas-Furtado. Castello Branco, Carlos, Intro- 
dução à Revolução de 1964 — A Agonia do Poder Civil, Rio de Janeiro, Artenova, 
1975, 1» tomo, p. 162-164 e 171-172. 

17. "A ofensiva do sr. Gilberto Crockett de Sá contra o CGT obedece, apesar dos 
desmentidos, à óbvia orientação do sr. João Goulart, a quem o sr. Crockett de Sá 
serve com absoluta fidelidade há muitos anos". Cf. Castello Branco, op. cit., 
1' tomo, p. 175. O colunista Carlos Castello Branco não era neutro na questão. 
Suas insinuações, quase sempre tendenciosas, poderiam muito bem visar afastar 
o presidente de suas bases sociais, enfraquecendo-o. Este notório objetivo de suas 
crônicas, entretanto, parece não afastar da verdade as observações feitas acima, 
visto as ligações pessoais existentes entre os srs. João Goulart e Gilberto Crockett 
de Sá. Mesmo que Jango não ordenasse a ofensiva contra o CGT e o sindicalismo 
independente, certamente a encorajou e foi conivente com ela. 

18. "Lacerda antecipou ao Los Angeles Times que o Governo de Goulart poderia 
cair antes do fim do ano, estando os militares a discutir se seria melhor tutelá-lo, 
patrociná-lo, colocá-lo sob controle até o término do seu mandato, ou destruí-lo 
agora mesmo". Bandeira, op.  cií., p. 130. 

19. "O movimento ... carecia ... de qualquer direção política e surpreendeu até 
as correntes mais radicais da esquerda". ... Bandeira, op. cit., p. 122. A direita, 
no entanto, não perdeu a oportunidade de identificar o levante dos sargentos com 
o "perigo comunista". 

20. "Alguns sargentos, que participaram da rebelião, revelar-se-iam, depois da queda 
de Goulart, agentes dos serviços secretos das Forças Armadas". Idem, ibidem, p. 123. 

21. "A explosão de indisciplina vitalizou os que tramavam a ruptura da legalidade, 
a pretexto de combater a desordem, a agitação, as greves políticas, em resumo, 
o comunismo. E, no dia seguinte ao motim, o General Humberto de Alencar 
Castello Branco empossou-se na Chefia do Estado Maior do Exército, condenando 
os oporíunisías reformistas que, segundo ele, pretendiam substituir as Forças Ar- 
madas por milicias populares de ideologia ambígua". Idem, ibidem, p. 123. 

22. Castello Branco, op. cit, 2» tomo, p. 65. 

23. O caso Bevilácqua pode ser resumido a partir dessas 3 notas saídas na coluna 
do sr. Carlos Castello Branco, entre os dias 22 e 25 de setembro de 1963. Dia 22: 
"Está sendo esperada nos círculos oficiais a demissão do General Peri Bevilácqua 
do Comando do II Exército. Tanto o Presidente da República como o Ministro 
da Guerra estariam decididos a este ato e certos de que o poderão praticar sem 
riscos do esquema de segurança militar". Dia 24: "O Presidente tem feito sonda- 
gens a respeito das reações, mas continuaria decidido a praticar um ato que 
aliviaria sua situação no setor sindical, ao mesmo tempo em que contribuiria 
para restabelecer, segundo pensa, a disciplina militar". Dia 25: "O sr. Tancredo 
Neves informa que, pelo que conhece da situação, o Governo deixará esfriar o 
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caso do General Bevilácqua. ... Essa informação do sr. Tancredo Neves significa 
que houve ontem recuo do Governo na decisão de demitir o Comandante do 
II Exército". Castello Branco, op. cit, 2» tomo, p. 66, 68 e 70. 

24. Sobre o assunto, ver Bandeira, op. cií., p. 106, 126-127. 

25. "Esta conspiração estaria desmascarada no recente discurso do sr. Adhemar 
de Barros, na entrevista do sr. Carlos Lacerda a um jornal de Los Angeles e na 
atitude dos banqueiros de se recusarem ao diálogo com os bancários, a qual 
denunciaria os preparativos do lock-out com o objetivo preciso de provocar In- 
tervenção armada da crise brasileira". Castello Branco, op.  cit.,  2» tomo, p. 76. 

26. "Confirma-se que o sr. João Goulart recebeu, como agradável e inesperada 
contribuição aos seus esforços para sair da crise conseqüente à greve dos ban- 
cários e à atitude dos banqueiros, a entrevista do Governador da Guanabara. 
Quando o informaram a respeito, o Presidente sorriu, pediu ao sr. Ryff que pro- 
videnciasse a cópia integral e desencadeou o sistema de reação governamental". 
Castello Branco, op. cit, 2? tomo, p. 78. 

27. Ver Castello Branco, op. cií., 2" tomo, p. 81. 

28. Ver Castello Branco, op. cií., 2' tomo, p. 82. O Congresso aprovaria as medidas 
excepcionais desde que visassem a conter a sucessão de greves. 

29. Idem, ibidem, p. 83. 

30. Idem, ibidem, p. 83-84. 

31. Idem, ibidem, p. 87. 

32. Idem, ibidem, p. 89. 

33. Sobre o assunto, ver Castello Branco, op. cit., 2" tomo, p. 103ss. 

34. Sobre o atentado de Jacarepaguá, ver Bandeira, op. cií., p. 113-114. 

35. O Estado de São Paulo, 19 de outubro de 1963. 

36. Idem, 14 de outubro de 1963. 

37. Idem. 

38. Idem, 19 de outubro de 1963. 

39. Idem, 14 de outubro de 1963. 

40. Idem, 22 de outubro de 1963. 

41. Idem, 25 de outubro de 1963. 

42. Idem. 

43. Idem, 29 de outubro de 1963. 

44. Idem, 30 de outubro de 1963. 

45. O Estado de São Paulo, 29 de outubro de 1963. 

46. Parecer da Procuradoria Regional da Justiça do Trabalho, publicado pelo 
Diário da Noite, 31 de outubro de 1963. 
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47. Diário da Noite, 31 de outubro de 1963. 

48. O Estado de São Paulo, 31 de outubro de 1963. 

49. O Estado de São Paulo, 31 de outubro de 1963. 

50. O Estado de São Paulo, l" de novembro de 1963. 

51. O Estado de São Paulo, 29 de outubro de 1963. 

52. O Metalúrgico, novembro de 1963. Essa informação foi confirmada em várias 
entrevistas efetuadas com operários metalúrgicos que participaram do movimento. 

53. Obtivemos essa informação através de entrevista que realizamos com um 
operário que foi membro da comissão. 

54. Gramsci, Antônio, Consejos de Fábrica y Estado de La Clase Obrera, México, 
D.R., 1973, p. 51. 

55. Idem, ibidem, p. 113. 

56. Idem, ibidem, p. 51-52. 

57. Idem, ibidem, p. 35. 

58. Idem, ibidem, p. 51. 

59. Idem, ibidem, p. 37, grifos nossos. Essa contradição — uma organização pro- 
letária consentida —, submetida pelo capital, expressa no plano organizacional a 
dominância do capital sobre o trabalho, dominância que, contudo, não ó absoluta 
e se vê forçada a ceder espaços aos trabalhadores. O que leva a afirmar que o 
sindicato, antes de ser uma doação "funcional" dos capitalistas, é uma conquista 
do movimento de massas. 

60. Idem, ibidem, p. 37. 

61. Idem, ibidem, p. 113-114. 

62. Idem, ibidem, p. 114. 

63. Idem, ibidem, p. 54. 

64. Idem, ibidem, p. 107. 

65. Idem, ibidem, p. 107-108, grifos nossos. Eis por que nem o partido nem o sin- 
dicato podem ser a base do movimento operário revolucionário. Eles se situam 
a partir das relações de cidadania, onde prevalece a igualdade formal. Ao nível 
da fábrica, porém, não existe tal igualdade. A desigualdade é dada pelo próprio 
processo produtivo e sua hierarquização foge à vontade dos trabalhadores, sendo 
a expressão da dominação do capitalista, o qual hierarquiza a produção a partir 
das necessidades da extração da mais-valia. 

66. Idem, ibidem, p. 38. 

67. Idem, ibidem, p. 38, grifos nos*s. 

68. Idem, ibidem, p. 39, grifos nossos. 

69. Idem, ibidem, p. 40. 
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70. Idem, ibidem, p. 39. 

71. Idem, ibidem, p. 39. 

72. Idem, ibidem, p. 39, grifos nossos. 

73. Idem, ibidem, p. 114. 

74. Idem, ibidem, p. 115. 

75. Idem, ibidem, p. 116, grifos nossos. 

76. Idem, ibidem, p. 65, grifos nossos. 

77. Idem, ibidem, p. 65-66, grifos nossos. 

78. Idem, ibidem, p. 112, grifos nossos. 

79. Carlos Castello Branco, op. cit, 2' tomo, p. 182. 
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Sindicato X Comissões de Fábrica: 
Uma Falsa Alternativa 

Ricardo Maranhão * 

No Brasil dos últimos tempos, é difícil uma semana sem encontrar 
nos jornais, revistas (especializadas ou não), boletins e outras pu- 
blicações, alguma referência polêmica à estrutura sindical vigente. 
No processo de luta por liberdades democráticas, ou, numa versão 
liberal-conservadora, por "aberturas", a questão é sem dúvida crucial: 
atrelados, superados em sua estrutura, antidemocráticos e mais repri- 
midos que qualquer outra instituição, os sindicatos de trabalhadores 
brasileiros não apenas não têm representado a classe operária, como 
não têm servido mais nem mesmo a projetos burgueses de redemo- 
cratização. (Para não dizer que setores mais "arejados" que fazem 
a política das multinacionais também já querem rifá-los). 

Entretanto, eles estão aí, alguns deles em intensa atividade, como 
se vê em São Bernardo, Santo André, Santos, João Monlevade, só 
para falar de alguns da categoria metalúrgica. E mais, em vários 
sindicatos controlados por "pelegos", ou mesmo por políticos de 
direita a serviço da consolidação da ordem empresarial, como o dos 
metalúrgicos de São Paulo, surgem chapas de oposição às atuais dire- 
torias, quase sempre organizadas por setores mais comprometidos 
com a classe, ou que tentam ampliar com clareza esse compromisso. 

O debate em torno da estrutura sindical e do destino de algo 
tão fundamental para a classe operária quanto os seus sindicatos 
coloca não apenas questões gerais sobre a relação destes com o 
Estado, sobre a sua situação na democracia, como também sobre 
formas orgânicas de viabilização de uma vida sindical efetiva, demo- 
crática e representativa dos interesses imediatos e históricos da 
classe operária. Nesse momento, uma questão mais antiga do que 
muitos pensam vem novamente à tona: a da organização dos traba- 
lhadores nos seus locais de trabalho, simplificadamente colocada 
como "comissões de fábrica". Quer se nomeie esse tipo de orga- 
nismo elementar de expressão de demandas, como "comitê de em- 
presa", "grupo de fábrica" ou o que o valha, a discussão sobre ele 
está aí, gerando não poucas confusões e mistificações, ao lado de 
um avanço salutar e de um tratamento mais científico da questão. 

• Professor de Ciência Política do IFCH/UNICAMP. 
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Neste artigo, pretendo comentar alguns fatores capazes de confundir 
e mistificar a análise da questão, sem preocupação de abarcar todos 
os extensos horizontes analíticos e práticos que ela suscita. 

Como advertência inicial, lembro que o nome "comisiones obreras" 
dado a organismos fundamentais do movimento sindical espanhol 
tem provocado, pela eficácia que tais organismos demonstram, uma 
série de analogias com embriões de organismos semelhantes (mas 
não iguais) recentemente surgidos no movimento operário brasileiro. 
Tais analogias, inevitáveis talvez, pouco ajudam a análise e menos 
ainda a prática, se não se evitar a transposição mecânica de situações 
históricas bastante diferentes. Mais grave ainda seria o erro de 
pensar que a organização de "comissões", ou quaisquer organismos 
de base do movimento operário, seja uma perspectiva nova para 
o sindicalismo brasileiro, a partir do exemplo espanhol, ignorando 
as experiências concretas que já tivemos, em nossa história contem- 
porânea, de criação desses organismos. 

O descaso com as experiências concretas de "comissões" ou uma 
compreensão errônea do papel histórico dos sindicatos pode levar 
a dois tipos básicos de interpretações falsas, tanto dos que pensam 
o movimento operário, quanto dos que o jazem: primeiro, a idéia 
de "substituição" dos sindicatos como órgãos de representação e 
luta de interesses da classe trabalhadora; segundo, a idéia de "se- 
paração" entre os sindicatos e os organismos de base constituídos 
nos locais de trabalho. 

«Substituindo» os Sindicatos 

Uma série de discussões e publicações correntes em setores do movi- 
mento operário atual, e nos meios intelectuais e estudantis, tende 
a fazer crer que a solução histórica para a superação da estrutura 
sindical brasileira estaria na simples destruição e substituição dos 
sindicatos atuais por outros organismos (também de tipo sindical). 
Nessa perspectiva, as "comissões de fábrica" desempenhariam um 
Papel fundamental: a atividade reivindicatória interna às fábricas, 
enraizada no cotidiano da classe, seria a única decisiva e o "novo 
sindicato" seria um mero coordenador dessas atividades locais, em 
que as "comissões" democraticamente eleitas realizariam a "inde- 
pendência de classe" dos trabalhadores. As vicissitudes da situação 
concreta do sindicalismo brasileiro levam alguns dos defensores dessa 
perspectiva a propugnarem por uma espécie de "sindicalismo para- 
lelo", mesmo quando rejeitam esse nome. As "comissões" de base 
substituiriam o sindicato e a atividade nas fábricas substituiria a 
luta dentro de um órgão controlado, manietado e reprimido. 

Ao  nível dos  que  pensam  teoricamente essa  proposição, não  é 
difícil identificar um velho viés teórico: a idéia mais geral de "inde- 
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pendência de classe" dos trabalhadores entendida como a recusa da 
política institucional, das negociações com o Estado, do "sujar as 
mãos" nas alianças, com vistas à obtenção de concessões ou vitórias 
parciais. Mais ainda, mal escondem a confusão entre luta econômica 
e luta política, a ausência de mediações entre o nível econômico- 
corporativo e o nível político, e vislumbram nas "comissões" conce- 
bidas desta forma o "embrião" do "partido independente da classe 
operária". 

Entretanto, seria igualmente errôneo analisar tal proposição como 
mero produto de "erros" ou "desvios", ou reduzi-la ao limbo colorido 
dos bate-bocas dos corredores universitários. Na verdade, o ressur- 
gimento dessa velha proposição em nossos dias tem claras e recentes 
raízes históricas e sociais, e, na sua versão prática e imediata, ela 
levou não poucos militantes operários autênticos a dar ênfase exces- 
siva aos trabalhos de fábrica (embora a maioria não negasse, em 
tese, a importância do trabalho no sindicato). Em entrevista recente', 
os membros da Chapa 3, de oposição à diretoria do Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Paulo, mostraram o avanço que representou 
para as lutas da oposição sindical, a superação da falsa dicotomia 
trabalho de fábrica/trabalho no sindicato. Essa falsa dicotomia teve, 
porém, sua justificação nos últimos anos: diante da ineficácia das 
direções "pelegas", da repressão policial e do papel repressivo exer- 
cido pelos próprios pelegos, muitas lideranças intermediárias de 
operários preferiram dedicar o melhor de suas lutas à articulação 
de militantes interna às fábricas. Além disso, por depender muitas 
vezes do espaço da Igreja, de organizações paroquiais ou de socie- 
dades de bairro para realizar reuniões, privilegiaram na prática esse 
tipo de espaço político extra-sindical. Isso tudo, e mais a recusa 
"obreirista" de alguns, de entrar em contato com outros setores inte- 
lectuais e políticos, conduziu alguns círculos à supervalorização dos 
"grupos de fábrica" então surgidos, como elemento prioritário da 
luta operária. A recusa de debates e trabalhos comuns com outros 
setores sociais também era historicamente explicável: nos anos de 
1969 a 1973 tais contatos facilitaram uma dose extra de repressão, 
da mesma maneira que o simples fato de aparecer no sindicato 
podia significar para qualquer trabalhador a demissão sumária do 
emprego. 

Em 1973, durante uma greve na metalúrgica Amo em São Paulo, 
os trabalhadores conseguiram eleger lá dentro uma comissão de fá- 
brica para encaminhar as negociações, o que reforçou corretamente 
a perspectiva de lutar pela formação de tais organismos em outras 
fábricas. Entretanto, havia graves problemas de coordenação das 
lutas nucleares de cada empresa com outras do mesmo setor. Aos 
poucos, os grupos mais conseqüentes do movimento operário foram 
percebendo que a luta no sindicato, fazendo oposição aos pelegos 
e à estrutura vigente, podia ser um elemento aglutinador e coorde- 
nador dos movimentos locais. Entretanto, a idéia da "comissão" de 
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fábrica como "substituto" do sindicato já havia ganhado corpo em 
círculos que analisavam o movimento operário e foi transformada 
por alguns grupos em palavra de ordem. 

Os que assim pensavam ou pensam se esquecem de uma impor- 
tante experiência do movimento operário brasileiro, de 1948 a 1950: 
a das "associações paralelas" Ugadas a "comissões de fábrica". O 
movimento operário daquele período, duramente reprimido pelos acon- 
tecimentos que se seguiram à cassação do PCB em maio de 1947 
(intervenção em mais de 400 sindicatos, prisões de líderes, clandes- 
tinidade dos representantes políticos sindicais), tendeu a centrar nas 
"comissões", a maioria das quais tinha sido formada no curto inter- 
valo democrático de 1945-1947, a sua luta. Isso permitiu que as 
greves não desaparecessem, que as lideranças mais eficazes manti- 
vessem o contato com as bases, que a luta operária continuasse 
viva. Entretanto, a esquerda operária, cuja única expressão orgânica 
era o PCB, marginalizada da política e dos sindicatos, resolveu vin- 
cular as "comissões" a um tipo de sindicato paralelo, as associações 
civis de trabalhadores. Os depoimentos de antigos militantes sindi- 
cais mostram que tais associações não conseguiam aglutinar a classe, 
eram duramente reprimidas, só congregavam uma pequena minoria 
de militantes de vanguarda e desenvolviam movimentos grevistas 
externos" às bases. Movimentos que, por isso mesmo, e apesar da 

combatividade dos líderes das "associações paralelas", tinham pouca 
repercussão na massa e eram alvos fáceis da repressão. Mais grave 
ainda, provocavam a desarticulação das principais comissões, expos- 
tas à polícia e vistas como ineficientes pela massa. 

Os que hoje se julgam muito avançados politicamente porque pro- 
põem a substituição dos sindicatos pelas "comissões", ou desprezam 
a luta dentro do sindicato (mesmo que não o digam expressamente), 
ignoram que essa foi uma experiência concreta e fracassada no Brasil 
e, diga-se de passagem, em condições nas quais o enfrentamento com 
o aparelho de Estado era mais fácil: mesmo que formalmente, exis- 
tiam as garantias liberal-democráticas da Constituição de 1946, e 
sempre se podia burlar sem muito terror a lei de greve (mais branda 
que as atuais). Isso para falar em História; se fôssemos discutir em 
profundidade teórica a importância dos sindicatos, os defensores da 
"substituição", conscientes ou inconscientes, pouco teriam a dizer. 

«Separando» as Comissões dos Sindicatos 

Bem mais respeitável, embora também equivocada, é a posição dos 
teóricos e/ou militantes que pretendem "separar" estruturalmente 
as comissões dos sindicatos. Sua formulação é basicamente a se- 
guinte: as "comissões" aglutinariam os elementos mais combativos, 
sindicalizados ou não, dentro da fábrica. Não devem ser subordina- 
dos à direção do sindicato; seus membros participariam do órgão 
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de classe, mas o fato de serem membros da comissão seria uma 
coisa distinta de serem sócios do sindicato, embora os dois tipos 
de organismos se influenciem mutuamente. Segundo os defensores 
dessa posição, além de seu caráter de organismo reivindicatório de 
base, a comissão seria um instrumento de educação política, por- 
tanto mais avançado na sua proposição do que o órgão sindical. 
Apontaria para uma luta de horizontes históricos mais amplos, e 
por isso deveria ser independente do sindicato, sem se integrar em 
sua estrutura orgânica. 

Não é dificil perceber as raízes históricas e teóricas dessa con- 
cepção. Em primeiro lugar, ela se filia a uma respeitável tradição 
do pensamento político sindical: a dos "conselhos de fábrica", de 
que a expressão prática mais elaborada se deu na Itália dos anos 
1919 e 1920, em Turim, e de que a melhor formulação teórica foi 
dada por Antônio Gramsci, um dos dirigentes do movimento dos 
"conselhos". Além de desenvolver a luta reivindicatória, os "conse- 
lhos" tinham uma clara função política: a de preparar os trabalha- 
dores para a efetiva gestão do processo industrial, como aspecto 
do processo de direção da própria sociedade futura, após a derrota 
do capitalismo. Os "conselhos" de Turim foram a própria expressão 
da democracia operária, visando ao poder, preparando-se para diri- 
gir o Estado depois da vitória revolucionária.J Vários dos grupos 
políticos que defendem a separação entre as comissões de fábrica 
e os sindicatos pensam essas comissões como verdadeiros embriões 
de conselhos, mesmo que não o expressem. 

E bastante atraente para muitos setores a perspectiva de comis- 
sões de fábrica que se constituem no embrião do futuro organismo 
de poder operário. Entretanto, tais setores se esquecem de dois 
aspectos essenciais. 

O primeiro é o do caráter dos conselhos, que no entender de Gramsci 
é claramente revolucionário, "enquanto forma que adquire o desen- 
volvimento real da revolução proletária, que tende espontaneamente 
a criar novos modos de produção e trabalho, diferentes formas disci- 
plinares, que tende a criar a nova sociedade sem classes".' Esse 
caráter revolucionário evidentemente não é adequado ao contexto 
de uma luta específica, brasileira, pela criação de uma nova estru- 
tura sindical democrática. Nem mesmo se esta luta estiver associada 
àquela pela criação de partidos operários e socialistas, a não ser 
que tais partidos inscrevam em seus programas um revolucionarismo 
imediatista. 

O segundo aspecto, associado ao primeiro, é o da situação his- 
tórica concreta em que os "conselhos" de Turim emergiram: eram 
revolucionários porque na Itália da época se vivia concretamente 
uma situação histórica pré-revolucionária: o operariado italiano, e 
particularmente o turinês, tinha uma longa tradição de organização 
sindical, com um partido socialista que, apesar de seus vícios buro- 
cráticos e reformistas, era forte e constituía um dado essencial da 
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vida política italiana. Esse proletariado lançava-se a uma luta deci- 
siva. Já em 1915 e 1917 havia se defrontado de armas na mão com 
o Estado burguês, em Turim, e na crise do pós-guerra em que a 
Itália mergulhou, em 1919 e 1920, o operariado vislumbrou a possi- 
bilidade próxima de uma derrota decisiva do capitalismo. Todos 
sabemos que só a ascensão do fascismo foi capaz de deter essa 
derrota. Portanto, se os "conselhos" tinham caráter revolucionário, 
isso não se devia aos desejos de seus líderes, e sim à percepção 
de uma situação objetivamente pré-revolucionária. 

Ainda se poderia argumentar que as comissões de fábrica que 
estão surgindo hoje no Brasil não têm, efetivamente, um caráter 
revolucionário, nem devem ter; e que devem ser preservadas da 
estrutura sindical para, no futuro, desenvolverem com independência 
esse caráter revolucionário. Os que assim pensam esquecem que as 
situações revolucionárias engendram suas formas específicas, distin- 
tas em cada momento histórico; e que as comissões de base nas 
íabncas do Brasil hoje, bem como a luta por um novo sindica- 

mo, se são fundamentais na luta pela democracia, têm também 
um caráter revolucionário: não pela destruição imediata do Estado 
capitalista, mas por uma concepção revolucionária de democracia, 
entendida na perspectiva dos trabalhadores. 

Os defensores da "separação" sindicato/comissão de fábrica argu- 
mentam também, muitas vezes, com o sucesso da separação entre 
as "comisiones obreras" da Espanha e os sindicatos oficiais. Aí 
também existem algumas confusões. Em primeiro lugar, há o fato 
de os desmoralizados sindicatos espanhóis serem absolutamente ine- 
ficientes, na medida em que sua estrutura corporativa e fascista 
incluía patrões e empregados no mesmo órgão. É óbvio que os mili- 
tantes operários não teriam outra alternativa se não criar outros 
organismos para levarem avante a sua luta, desenvolvendo as "co- 
misiones". Essa tendência ficou mais forte ainda quando a própria 
burguesia monopolista sentiu a necessidade de negociação direta com 
os operários para desenvolver os setores de ponta da indústria: a 
Lei de Convênios Coletivos" de 1958 encontrou os sindicatos oficiais 

como um canal ineficiente para as negociações e as "comisiones" 
impuseram na prática sua legitimidade e legalidade, apesar da re- 
pressão fascista.1 

E importante perceber, portanto, que na Espanha se tratava de 
destruir o sindicato oficial, valendo-se das "comisiones" enquanto 
no Brasil de hoje os setores operários mais conseqüentes apontam 
Para a destruição da estrutura de subordinação dos sindicatos ao 
Estado. Nessa destruição, e posterior reconstrução de um sindica- 
lismo democrático, as comissões de fábrica desempenham um papel 
essencial, desde que integradas aos sindicatos, não separadas destes. 
A necessidade, hoje, é a de se pensar e agir em função da extensão 
dos grupos de base na fábrica, na ampliação de seu caráter demo- 
crático (como tem acontecido nos momentos das últimas greves, em 
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que muitas fábricas elegeram diretamente sua comissão de represen- 
tantes), e de se lutar pela fixação e reconhecimento legal das comis- 
sões. O sindicato, elemento aglutinador e unificador, deverá estar no 
centro dessa luta, que implica na destruição dos laços que o subor- 
dinam ao Estado, com toda a sua corte de pelegos e burocratas. 

Notas 

1. Amanhã, São Paulo, 1-5-1978. 

2. Ver  a  respeito   Gramsci,  Antônio,  "O  Movimento  Turinês  dos  Conselhos  de 
Fábrica", in O&ras Escolhidas, Estampa, Lisboa,  1974, p. 25 a 42. 

3. Gramsci, Antônio, "Sindicatos e Conselhos", in Proposta — Suplemento 2, São 
Paulo, maio/1978, p. 32. 

4. Ver a  respeito   As Comissões  Operárias  na Espanha,  col.  Rosa dos Ventos, 
São Paulo, 1978. 
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Documentos 

Cara a Cara apresenta os textos que se seguem — todos inéditos 
em português — como uma contribuição para o estudo das relações 
entre sindicatos, partido e conselhos de fábrica. 

Tanto os textos de Gramsci como o "Programa dos Comissários 
de Seção de Turim" foram produzidos em plena luta política do 
proletariado turinês dos anos 10. Ambos apontam para uma organi- 
zação de novo tipo no campo operário — organização de base re- 
presentativa, estruturada nos conselhos de fábrica. Vivia-se, então, 
de forma aguda, a fase imperialista do desenvolvimento do capita- 
lismo, quando, no dizer de Gramsci, o "poder industrial de toda 
fábrica permanece fora desta e se acha em mãos de um trust, de 
um monopólio, de um banco, da burocracia estatal". 

Nessas circunstâncias são desgastadas as instituições clássicas da 
burguesia (parlamento, partidos) bem como da classe operária (sin- 
dicatos e partido socialista). Aprofundando a crise, despontava, com 
enorme vigor, o movimento de massas, o que levaria Gramsci a con- 
siderar esse período como eminentemente revolucionário. Por outras 
palavras, estavam criadas, no seu entender, as condições para a 
construção do Estado operário a partir de uma nova forma de 
organização política e econômica. 

Tornava-se evidente a inadequação entre o movimento de massas 
e suas instituições. O sindicato se encontrava por demais burocra- 
tizado e punha em prática uma política reformista. O Partido Socia- 
lista, com suas fraturas internas, não cumpria a função de dar unidade 
ao movimento operário. Nesse contexto o movimento turinês passou 
a caminhar, concretamente, para a formação de novas organizações, 
0u seja, os conselhos de fábrica, construídos a partir da produção, 
da ação concreta do trabalho. 

Como se sabe, o movimento dos conselhos de fábrica de Turim 
nos anos 1919 e 1920 acabou sendo sufocado face ao seu isolamento 
em relação a todo o resto da Itália. Esse isolamento — provocado, 
em grande parte, pelo comportamento assumido pelo Partido Socia- 
lista — conduzirá Gramsci a repensar, posteriormente, as relações 
entre sindicatos, conselhos e partido. Seja como for, a importância 
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dos textos aqui publicados está no fato de serem produto de re- 
flexões sobre uma experiência particular de luta operária. 

Fique o leitor prevenido, portanto, contra a tentação de uma trans- 
posição mecânica da experiência italiana dos conselhos para outras 
realidades em outras formações sociais, como a nossa. A análise 
criteriosa dos textos só deve interessar na medida em que dela 
possam ser extraídos ensinamentos gerais a todas as demais expe- 
riências operárias, além do estudo das causas de seus êxitos e seus 
fracassos.' 

• A tradução dos textos de Gramsci aqui selecionados foi feita por Dirce Eleonora 
Nigro Solis, professora de Filosofia da PUC do Rio de Janeiro. Para a seleção 
desses documentos contamos com a colaboração de Edmundo Fernandes Dias, 
professor de Sociologia da UNICAMP, que ainda traduziu "O Programa dos Co- 
missários de Seção". 
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Conselhos de Fábrica, Sindicatos e Partidos 
Antônio Gramsci 

1. Sindicatos e Conselhos* 

A organização proletária que se resume, como expressão total da 
massa operária e camponesa, nos escritórios centrais da Confedera- 
ção do Trabalho, atravessa uma crise constitucional semelhante, por 
natureza, à crise na qual em vão se agita o Estado democrático 
parlamentar. Tal crise é uma crise de poder e de soberania. A solu- 
ção de uma constituirá a solução da outra, posto que, resolvendo 
o problema da vontade de poder no âmbito de suas organizações 
de classe, os trabalhadores conseguirão criar uma armação orgânica 
de um Estado e com ela enfrentarão, vitoriosamente, o Estado 
parlamentar. 

Os operários compreendem que o complexo de "suas" organizações 
se converteu em um aparelho tão grande que terminou por obedecer 
a leis próprias, inerentes à sua estrutura e a seu complicado funcio- 
namento, porém estranho à massa que adquiriu consciência de sua 
missão histórica de classe revolucionária. Compreendem que também 
em sua própria casa, na casa que com tenacidade chegaram a cons- 
truir, com paciente esforço, cimentando-a com sangue e lágrimas, 
a máquina esmaga o homem, o funcionalismo esteriliza o espírito 
criador e o diletantismo trivial e verbalista trata em vão de ocultar 
a falta de conceitos exatos sobre a necessidade da produção indus- 
trial e a falta absoluta de compreensão da psicologia das massas 
proletárias. Os operários se irritam por essas condições de fato, 
porém se vêem individualmente incapazes de modificá-las; as pala- 
vras e a vontade dos homens individualmente consideradas são muito 
pouco caras às férreas leis inerentes à estrutura funcional do apare- 
lho sindical. 

Os lideres das organizações não se dão conta desta profunda e 
ampla crise. Quanto mais claramente se adverte que a classe ope- 
rária não se acha adequada à sua verdadeira estrutura histórica; 
quanto mais claramente se vê que a classe operária não está enqua- 

• Publicado originalmente no jornal Ordine Nuovo, Turim, 11-10-1919. 
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drada numa configuração que se adapte incessantemente às leis que 
regem o íntimo processo do desenvolvimento histórico real da mesma 
classe, mais se obstinam esses líderes em sua cegueira e se esforçam 
em regular "juridicamente" as dissidências e os conflitos. Espíritos 
eminentemente burocráticos, tais líderes acreditam que uma condi- 
ção objetiva, radicada na mentalidade que se desenvolve nas expe- 
riências vivas da fábrica, pode ser superada com um discurso que 
comova os sentimentos e com uma ordem do dia votada por unani- 
midade numa assembléia embrutecida pela retumbância e extensão 
oratórias. Na atualidade os líderes aos quais aludimos se esforçam 
em colocar-se à "altura dos tempos", e, para demonstrar que são 
capazes de "meditar profundamente", voltam às velhas e já obsole- 
tas ideologias sindicalistas, insistindo, trabalhosamente, em estabe- 
lecer relações de identidade entre o Soviet e o sindicato, insistindo 
trabalhosamente em afirmar que o sistema atual de organizações 
sindicais constitui a armação da sociedade comunista, o sistema de 
forças no qual deve se encarnar a ditadura proletária. 

Na forma em que atualmente existe nos países da Europa Ociden- 
tal (o sindicato) é um tipo de organização não apenas essencialmente 
diferente do soviet, mas também, e de modo considerável, diferente 
do sindicato tal qual vem se desenvolvendo, cada vez mais, na Re- 
pública comunista Russa. 

Os sindicatos de ofício, as Câmaras de trabalho, as federações 
industriais, a Confederação Geral do Trabalho constituem o tipo de 
organização proletária específica do período da história dominado 
pelo capital. Em certo sentido, pode sustentar-se que esta forma 
parte integrante da sociedade capitalista e cuja função é inerente 
ao regime de propriedade privada. Em tal período, naquele em que 
os indivíduos valem tanto mais quanto maior seja a quantidade de 
mercadorias que possuam e maior seja o tráfico que elas façam, 
também os operários se viram constrangidos a obedecer as férreas 
leis da necessidade geral e se converteram em comerciantes de sua 
única propriedade, de sua força de trabalho e de sua inteligência 
profissional. Mais expostos aos riscos da competição, os operários 
acumularam sua propriedade em "razões sociais" cada vez mais 
vastas, criaram esse enorme aparelho de concentração de carne de 
fadiga, impuseram preços e horários e organizaram o mercado. 
Adquiriram fora ou bem no seio mesmo de sua classe um pessoal 
de administração, de confiança, experiente nessa classe de especu- 
lações, capaz de dominar as condições do mercado, apto para a 
estipulação de contratos, de calcular os acasos comerciais, de iniciar 
operações economicamente úteis. A natureza essencial do sindicato 
é competitiva; não é, de maneira alguma, comunista. O sindicato 
não pode ser, pois, um instrumento de renovação radical da socie- 
dade: pode oferecer ao proletariado peritos na burocracia sindical, 
experts e técnicos em questões industriais de índole geral, porém 
o que não pode ser é a base do poder proletário. O sindicato não 
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oferece nenhuma possibilidade de eleição das individualidades pro- 
letárias capazes e dignas de dirigir a sociedade; de seu seio não 
podem surgir as hierarquias que encarnem o arrojo vital, o ritmo 
do progresso da sociedade comunista. 

A ditadura proletária pode se encarnar num tipo de organização 
específica da própria atividade dos produtores e não dos assalariados, 
dos escravos do capital. O Conselho de fábrica é célula primordial 
dessa organização. Porque no Conselho estão representados todos 
os ramos do trabalho, proporcionalmente à contribuição que todo 
ofício e todo ramo do trabalho presta à elaboração do objeto que 
a fábrica produz para a coletividade. Tal instituição é, pois, uma 
instituição de classe, uma instituição social. Sua razão de ser radica 
no trabalho, na produção industrial, quer dizer, num fato perma- 
nente e não apenas no salário, na divisão das classes, ou seja, num 
fato transitório e que se quer precisamente superar. 

Por isso, o Conselho realiza a unidade da classe trabalhadora, dá 
às massas uma coesão e uma forma da mesma natureza que a 
coesão e a forma que a massa adota na organização da sociedade. 

O Conselho de fábrica é o modelo do Estado proletário. Todos 
os problemas inerentes à organização do Estado são inerentes à 
organização do Conselho. Tanto num como noutro, o conceito de 
cidadão caduca e é substituído pelo conceito de companheiro: a 
colaboração para a boa e útil produção desenvolve a solidariedade, 
multiplica os vínculos de afeto e de irmandade. Cada um é indis- 
pensável, cada um tem seu posto e cada um realiza uma função. 
Mesmo o mais ignorante e o mais atrasado dos operários, mesmo 
o mais vaidoso e o mais "refinado" dos engenheiros acaba por con- 
vencer-se dessa verdade nas experiências da organização da fábrica: 
todos acabam por adquirir uma consciência comunista para com- 
preender o grande passo adiante que a economia comunista re- 
presenta frente à economia capitalista. O Conselho é o órgão mais 
idôneo de educação recíproca e de desenvolvimento do novo espírito 
social que o proletariado conseguiu extrair da experiência, viva e 
fecunda, da comunidade de trabalho. A solidariedade operária que 
no sindicato se desenvolve na luta contra o capitalismo, no sofri- 
mento e no sacrifício, é, no seio do Conselho, positiva, permanente, 
se acha presente em todos os momentos da produção industrial, 
está implícita na jubilosa consciência de ser um todo orgânico, um 
sistema homogêneo e compacto que, trabalhando utilmente, produ- 
zindo desinteressadamente a riqueza social, afirma sua soberania, 
atualiza sua potencialidade e sua liberdade criadora de história. 

A existência de uma organização na qual se acha enquadrada a 
classe trabalhadora em sua homogeneidade de classe produtora, que 
faz possível um espontâneo e livre florescimento de hierarquias e 
individualidades dignas e capazes, terá repercussões consideráveis 
e fundamentais na constituição e no espírito que anima a atividade 
dos sindicatos. 
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O Conselho de fábrica se baseia também sobre o ofício. Em toda 
coletividade, os operários se agrupam em brigadas, e cada brigada 
constitui uma unidade de trabalho (de ofício): o Conselho está cons- 
tituído precisamente pelos comissários que os operários integrantes 
de cada brigada da coletividade elegem. Porém, se o sindicato está 
baseado no indivíduo, o Conselho se baseia, em troca, sobre a uni- 
dade orgânica e concreta do ofício que se atualiza na organização 
do processo industrial. A brigada (o ofício) compreende que é dis- 
tinta no seio do corpo homogêneo da classe, mas em tempo próprio 
se sente engrenada no sistema de disciplina, de organização e de 
ordem que torna possível, com seu exato e preciso funcionamento, 
o desenvolvimento da produção. Quanto ao interesse econômico e 
político, o ofício constitui uma parte indistinta e solidária, perfeita- 
mente encaixada no corpo da classe. De igual modo, todas as indús- 
trias são homogêneas e solidárias com vistas à realização de uma 
perfeita produção, distribuição e acumulação social da riqueza; se 
bem que cada indústria tem interesses diferentes enquanto corres- 
ponde à organização técnica de sua atividade específica. 

A existência do Conselho confere aos operários a responsabilidade 
direta da produção, leva-os a melhorar seu trabalho, instaura uma 
disciplina consciente e voluntária, cria a psicologia do produtor, do 
criador de história. Os operários trazem ao sindicato essa nova cons- 
ciência, e, desde a simples atividade da luta de classe, o sindicato 
passa a dedicar suas energias ao trabalho fundamental de imprimir 
à vida econômica e à técnica do trabalho uma nova configuração; 
dedica-se a elaborar a forma de vida econômica e de técnica profis- 
sional própria da civilização comunista. Neste sentido os sindicatos, 
integrados pelos melhores, pelos mais conscientes dos operários, 
atualizam o momento supremo da luta de classes e da ditadura 
do proletariado: criam as condições objetivas nas quais as classes 
já não podem continuar existindo nem tampouco podem renascer. 

E isso é o que fazem na Rússia os sindicatos de indústria. Estes 
se converteram nos organismos nos quais todas as distintas empresas 
de uma determinada indústria se amalgamam, se conectam, se arti- 
culam formando uma grande unidade industrial. Ficam, assim, pois, 
eliminadas as competições desagregadoras, e os grandes serviços 
administrativos, de abastecimento, de distribuição e de acumulação 
são unificados em grandes centrais. Os sistemas de trabalho, os 
segredos de fabricação, as novas aplicações se fazem imediatamente 
acessíveis a toda a indústria. A multiplicidade de funções burocrá- 
ticas e disciplinares inerentes às relações da propriedade privada e 
a empresa individual fica reduzida às meras necessidades industriais. 
A aplicação dos princípios sindicais à indústria têxtil determinou na 
Rússia uma redução da burocracia de 100.000 empregados a 3.500. 

A organização por fábricas estrutura a classe (toda a classe) numa 
unidade homogênea e coesa que se adapta plasticamente ao processo 
industrial de produção e o domina até penetrar-se definitivamente 
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do mesmo. Na organização por fábrica encarna-se, por conseguinte, 
a ditadura proletária, o Estado comunista que elimina o domínio 
de classe nas superestruturas politicas e em suas engrenagens gerais. 

Os sindicatos de ofício e de indústria constituem as sólidas vérte- 
bras do grande grupo proletário. Estes elaboram as experiências 
individuais e locais e as vão acumulando, atualizando o nivelamento 
nacional das condições de trabalho e de produção, nivelamento sobre 
o qual se baseia concretamente a igualdade comunista. 

Mas para que seja possível imprimir aos sindicatos esta direção 
positivamente classista e comunista é necessário que os operários 
dirijam toda sua vontade e toda sua fé em direção à consolidação 
e à difusão dos Conselhos, até à unificação orgânica da classe traba- 
lhadora. Sobre esses cimentos homogêneos e sólidos florescerão e 
se desenvolverão todas as estruturas superiores da ditadura e da 
economia comunistas. 

2. Sindicalismo e Conselhos * 

Somos sindicalistas? O movimento, iniciado em Turim, dos comis- 
sários de agrupamento é outra coisa que a enésima encarnação local 
da teoria sindicalista? É na verdade este o pequeno torvelinho que 
prognostica as devastações do ciclone sindicalista marca indígena, 
daquele conglomerado de demagogia, de enfático verbalismo pseudo- 
revolucionário, de espírito de indisciplina e de irresponsabilidade, 
de frenética agitação de uns poucos indivíduos de inteligência limi- 
tada (pouco cérebro e muita cobiça), que até agora lograram, algu- 
mas vezes, roubar a vontade às massas, e que permanecerá nos 
anais do movimento operário italiano marcado com a etiqueta de 
"sindicalismo italiano"? 

A teoria sindicalista fracassou completamente na experiência con- 
creta das revoluções proletárias. Os sindicatos demonstraram sua 
incapacidade orgânica para encarnar a ditadura proletária. O desen- 
volvimento normal do sindicato se assinala por uma linha de deca- 
dência do espírito revolucionário das massas: aumenta a força ma- 
terial, amolece ou se desvanece do todo o espírito de conquista; 
enfraquece o impulso vital, à intransigência heróica sucede a prática 
do oportunismo, a prática "do pão e da manteiga". O incremento 
quantitativo determina um empobrecimento qualitativo e um fácil 
acomodar-se às formas sociais capitalistas, assim como também deter- 
mina a aparição de uma mentalidade operária sórdida, estreita, de 
pequena e média burguesia. Contudo, é tarefa elementar do sindi- 
cato recrutar a "toda" a massa, absorver em seus quadros a todos 
os trabalhadores da indústria e da agricultura. O meio não resulta, 
portanto, adequado ao fim;  e como o meio não é mais que um 
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momento do fim que se está conseguindo, devemos concluir que o 
sindicalismo não é um meio para a revolução, não é um momento 
da revolução proletária, não é a revolução que se está realizando, 
que se está fazendo: o sindicalismo não é revolucionário apenas pela 
possibilidade gramatical de acoplar essas duas expressões. 

O sindicalismo resultou ser uma mera forma da sociedade capita- 
lista; porém não é uma forma de superação potencial de tal socie- 
dade. O sindicalismo organiza os operários não como produtores, 
mas como assalariados, quer dizer, como criaturas do regime capi- 
talista de propriedade privada, como vendedores da mercadoria cha- 
mada trabalho. O sindicalismo une os operários segundo o instru- 
mento de trabalho ou segundo a matéria a transformar, ou, dito 
em outras palavras, o sindicalismo une os operários de acordo com 
a forma que lhes imprime o regime capitalista, o regime do indivi- 
dualismo econômico. O servir-se de um instrumento de trabalho 
antes que de outro, o modificar determinada matéria antes que outra 
revela uma capacidade e aptidões não semelhantes da fadiga e do 
lucro; o operário concebe essa sua aptidão não como um mo- 
mento da produção, mas como um puro e simples meio de ganhar 
dinheiro. 

O sindicato de ofício ou de indústria, unindo esse operário a seus 
companheiros de ofício ou de indústria, àqueles que usam no tra- 
balho seu mesmo instrumento ou que transformam a mesma matéria 
que ele transforma, contribui para consolidar a mentalidade à qual 
nos referimos anteriormente, contribui para distanciar cada vez mais 
esse operário de autoconsiderar-se como produtor e de crer-se "mer- 
cadoria" de um mercado nacional e internacional que estabelece, 
dentro do jogo da competição, seu próprio preço, seu próprio valor. 

O operário somente pode conceber-se a si mesmo como produtor 
se se considera como parte inseparável de todo o sistema de tra- 
balho que se resume no objeto fabricado; somente se vive a uni- 
dade do processo industrial que requer a colaboração do peão, do 
operário qualificado, do empregado de administração, do engenheiro, 
do diretor técnico. O operário pode conceber-se a si mesmo como 
produtor somente se, por haver-se inserido psicologicamente no pro- 
cesso produtivo particular de uma fábrica determinada (por exem- 
plo, numa fábrica automobilística de Turim) e por haver-se consi- 
derado como um momento necessário e imprescindível da atividade 
de um complexo social que produz o automóvel, concebe Turim 
como uma unidade de produção que vem caracterizada pelo auto- 
móvel e interpreta uma grande parte da atividade geral do trabalho 
turinense como existindo e desenvolvendo-se unicamente porque 
existe e se desenvolve a indústria do automóvel, concebendo, por 
conseguinte, aos trabalhadores, dessa múltipla atividade geral como 
trabalhadores, ao mesmo tempo, da indústria do automóvel, e, por 
fim, criadores das condições necessárias e suficientes para a exis- 
tência dessa indústria. Partindo desta célula, a fábrica, vista como 
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unidade, como ação criadora de determinado produto, o operário 
chega à compreensão de cada vez mais vastas unidades, até chegar 
ao plano nacional, em cujo seio funciona um gigantesco aparelho 
de produção, caracterizado por suas exportações, pela soma de ri- 
queza que troca por outra soma equivalente de riqueza, afluindo 
de todas as partes do mundo, dos múltiplos aparelhos gigantescos 
esparsos por todas as redondezas da Terra. Então, o operário é um 
verdadeiro produtor, porque agora sim tomou consciência de sua 
função no processo produtivo, e de todos os graus do mesmo, desde 
a fábrica até a nação, até o mundo; então o operário tem cons- 
ciência de classe e se converte em comunista, porque a propriedade 
privada não é função da produtividade, e se converte em revolu- 
cionário porque concebe o capitalista, o proprietário privado, como 
um ponto morto, como um obstáculo que há que eliminar. Então, 
concebe o "Estado", concebe uma organização complexa da socie- 
dade, porque esta não é senão a forma do gigantesco aparelho de 
produção que reflete, com todas as relações, correlações e funções 
novas e superiores exigidas por sua enorme amplitude, a vida da 
fábrica; que representa o complexo, harmônico e hierarquizado, das 
condições necessárias para que sua indústria, sua fábrica, sua perso- 
nalidade de produtor viva e se desenvolva. 

A prática italiana do sindicalismo pseudo-revolucionário é proibida 
pelo movimento turinense dos comissários de grupo, assim como 
também a prática do sindicalismo reformista; e é proibida em duplo 
grau, posto que o sindicalismo reformista representa a superação 
do sindicalismo pseudo-revolucionário. Com efeito, se o sindicato 
pode somente dar aos operários "pão e manteiga", se o sindicato 
pode somente assegurar, no regime burguês, um mercado de salários 
estável e eliminar alguns dos riscos mais perigosos para a integri- 
dade física e moral do operário, é evidente que a prática reformista 
obteve, melhor que a pseudo-revolucionária, esses resultados. Se a 
um instrumento se lhe pede mais do que este pode dar, se fazemos 
crer que um instrumento pode dar mais do que sua natureza per- 
mite, então, não se cometem mais que absurdos e não se realizam 
mais que ações meramente demagógicas. Os sindicalistas pseudo- 
revolucionários da Itália se vêem a miúdo obrigados a discutir a 
conveniência de fazer do sindicato (por exemplo do sindicato ferro- 
viário) um círculo fechado, integrado unicamente pelos "revolucio- 
nários", a minoria audaz que arrasta as frias e indiferentes massas, 
as quais terminam por renegar o princípio elementar do sindica- 
lismo: a organização de toda a massa. Porque intuem, íntima e 
inconscientemente, a inanídade de "sua" propaganda, a incapacidade 
do sindicato para dar forma concretamente revolucionária à cons- 
ciência do operário. Porque não se colocaram nunca com clareza e 
precisão o problema da revolução proletária, porque estes, os se- 
quazes da teoria dos "produtores", não tiveram nunca consciência 
dos produtores; são demagogos, não revolucionários (agitadores de... 
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sangue em efervescência pelo fogo dos discursos), não educadores, 
não formadores de consciências. 

O movimento dos comissários nasceu e se desenvolveu somente 
para substituir Borghi, Buozzi ou D'Aragona? O movimento dos co- 
missários é a negação de toda forma de individualismo e de perso- 
nalismo. Este é o início de um grande processo histórico, no qual 
a massa trabalhadora vai adquirir consciência de sua indestrutível 
unidade baseada na produção, na ação concreta do trabalho, e que 
dá uma forma orgânica a esta sua consciência construindo-se uma 
hierarquia, extraindo tal hierarquia de seu mais profundo seio para 
que esta seja como a vontade consciente de um fim preciso a alcan- 
çar, de um grande processo histórico que, pese os erros que os 
indivíduos possam cometer, e não obstante as crises que as condições 
nacionais e internacionais possam determinar, culminará, inexoravel- 
mente, na ditadura proletária, na Internacional comunista. 

A teoria sindicalista não determinou nunca análogo conceito do 
produtor nem do processo de desenvolvimento histórico da sociedade 
dos produtores; não indicou nunca que a organização dos traba- 
lhadores se lhe devesse imprimir tal direção e tal sentido. Teorizou 
uma forma particular de organização — o sindicato de ofício e de 
indústria — e construiu, Isso sim, sobre uma realidade, porém sobre 
uma realidade que levava h reprodução do regime capitalista, da 
livre competição, da propriedade privada, da força de trabalho; 
construiu, por conseguinte, somente uma utopia, um grande castelo 
de abstrações. 

O conceito do sistema dos Conselhos, fundado sobre o poder da 
massa trabalhadora organizada como sede do trabalho, como uni- 
dade de produção, tem suas origens nas experiências históricas 
concretas do proletário russo, e é o resultado do esforço teórico 
dos companheiros comunistas russos, não sindicalistas, mas socia- 
listas revolucionários. 

3. O Conselho de Fábrica * 

A revolução proletária não é um movimento arbitrário de uma 
organização que se diz revolucionária, nem de um sistema de orga- 
nizações que se chamam a si mesmas revolucionárias. A revolução 
proletária é um amplo processo histórico que se verifica quando 
surgem ou se desenvolvem determinadas forças produtivas (que 
resumimos na expressão "proletariado") num determinado ambiente 
histórico (que resumimos nas expressões: "modo de propriedade 
individual, modo de produção capitalista, sistema de fábrica, modo 
de organização da sociedade no Estado democrático-parlamentar"). 
Numa determinada fase desse processo, as novas forças produtivas 
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já não podem continuar desenvolvendo-se, nem sistematizando-se de 
maneira autônoma nos planos oficiais em que se desenvolve a con- 
vivência humana. Nesta determinada fase se produz, pois, o fato 
revolucionário; fato que consiste num esforço direto para romper 
violentamente estes planos, para destruir toda a organização do 
poder econômico e político na qual eram opressivamente mantidas 
as forças produtivas revolucionárias; fato que se apoia num esforço 
direto para quebrar a máquina do Estado burguês e para constituir 
um tipo de Estado, em cujo seio as forças produtivas liberadas 
encontrem a forma adequada para seu desenvolvimento posterior, 
para sua posterior expansão, assim como para se fazer com a força 
suficiente para suprimir seus adversários. 

O processo real da revolução proletária não pode ser identificado 
com o desenvolvimento e a ação das organizações revolucionárias 
de tipo voluntário e contratual tais como o partido político e os 
sindicatos profissionais; organizações estas nascidas no campo da 
democracia burguesa, da liberdade política, como consolidação e 
desenvolvimento dessa mesma liberdade. Tais organizações, enquanto 
encarnação de uma doutrina que interpreta o processo revolucio- 
nário cujo desenvolvimento antevêem (dentro de certos limites de 
probabilidade histórica), enquanto consideradas pelas grandes massas 
como reflexo seu e como sua organização embrionária de governo, 
são na atualidade, e cada dia mais o serão, os agentes diretos e 
responsáveis dos sucessivos movimentos de libertação que toda a 
classe trabalhadora tratará de realizar no decorrer do processo revo- 
lucionário. Mas, todavia, não encarnam esse processo, não superam 
ainda o Estado burguês, não abarcam e não podem abarcar todo 
o múltiplo pulular de forças revolucionárias que o capitalismo desen- 
cadeia em seu inexorável rumo de máquina de exploração e de 
opressão. 

Durante o predomínio econômico e político da classe burguesa, 
o desenvolvimento real do processo revolucionário se verifica de 
maneira subterrânea, na obscuridade da consciência das enormes 
multidões que o capitalismo tem submetidas às suas leis. Tal pro- 
cesso não é controlável nem documentável, porém o será no futuro 
quando os elementos que o constituem (os sentimentos, as veleida- 
des, os hábitos, os germens de iniciativa e de costume) se tiverem 
desenvolvido e purificado ao compasso do desenvolvimento da situa- 
ção que a classe operária vem ocupando no campo da produção. 
As organizações revolucionárias (o partido político e o sindicato 
profissional) nasceram no campo da liberdade política, no campo 
da democracia burguesa, como afirmação e desenvolvimento da liber- 
dade e da democracia em geral, num terreno em que subsistem as 
relações de cidadão a cidadão. O processo revolucionário se verifica 
no campo da produção, na produção, na fábrica, cujas relações são 
de opressor a oprimido, de explorador a explorado, onde não existe 
liberdade para o operário, nem tampouco democracia. O processo 
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revolucionário se verifica onde o operário não é nada e quer ser 
tudo, onde o poder do proprietário é ilimitado, é um poder de vida 
e morte sobre o operário, sobre a mulher do operário, sobre os 
filhos do operário. 

Quando dizemos que o processo histórico da revolução operária, 
processo que está, de modo imanente, na consciência humana do 
regime capitalista, que leva em si mesmo suas próprias leis e se 
desenvolve necessariamente através da confluência de uma multipli- 
cidade de ações incontroláveis como criadas por uma situação não 
desejada pelo operário e não previsíveis pelo mesmo, quando dize- 
mos que o processo histórico da revolução aflorou à superfície e 
se converteu em controlável e documentável? 

Dizemos isso quando toda a classe operária se fez revolucionária; 
porém não apenas no sentido de que esta se nega genericamente 
a colaborar com as instituições governamentais da classe burguesa; 
não apenas no sentido de que esta representa uma oposição no 
campo da democracia, mas também no sentido de que toda classe 
operária, tal como esta aparece no seio da fábrica, inicia uma ação 
que deve necessariamente desembocar na fundação de um Estado 
operário, que deve necessariamente conduzir a sociedade humana 
a ser configurada numa forma absolutamente original, universal, que 
abarca toda Internacional operária, e, por fim, toda a humanidade. 
E dizemos que o período atual é revolucionário precisamente porque 
constatamos que a classe operária tende, em todas as nações, e 
com todas as suas energias, a criar — não obstante os erros, as 
vacilações, os obstáculos próprios de uma classe oprimida, sem expe- 
riência histórica e que tudo tem que fazer começando desde o prin- 
cípio —, a fazer surgir de seu seio instituições de novo tipo no 
campo operário, instituições de base representativa, estruturadas de 
acordo com um plano industrial; e a fundar, em suma, o próprio 
Estado. Eis por que dizemos que o nascimento dos Conselhos ope- 
rários de fábrica envolve um grandioso evento histórico, supõe o 
início de uma nova era na história do gênero humano. 

Na fase liberal do processo histórico da classe burguesa, a célula 
elementar do Estado era constituída pelo proprietário, que na fá- 
brica subjuga, em proveito próprio, a classe operária. Na fase liberal 
o proprietário era, ao mesmo tempo, empresário e industrial; o 
poder industrial, a fonte do poder industrial era a fábrica, e o ope- 
rário não conseguia libertar sua consciência da idéia da necessidade 
do proprietário, cuja pessoa se identificava com aquela do indus- 
trial, com aquela do administrador responsável da produção, e, por 
conseguinte, também de seu salário, de seu pão, de suas roupas, 
de seu teto. 

Na fase imperialista do processo histórico da classe burguesa, o 
poder industrial de toda fábrica permanece fora desta e se acha em 
mãos de um trust, de um monopólio, de um banco, da burocracia 
estatal. O poder industrial se torna irresponsável e por conseguinte 
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mais autocrático, mais desapiedado, mais arbitrário; porém o ope- 
rário, liberto da submissão ao "chefe", liberto do espírito servil de 
hierarquia, impelido também pelas novas condições gerais nas quais 
a sociedade se encontra, independentemente da nova fase histórica, 
o operário, repetimos, realiza consideráveis conquistas de autonomia 
e de iniciativa. 

Na fábrica, a classe operária se converte em um determinado "ins- 
trumento de produção" dentro de uma determinada constituição 
orgânica; todo operário passa "casualmente" a formar parte deste 
corpo constituído: casualmente no que afeta à sua vontade, porém 
não casualmente no que diz respeito à meta de seu trabalho, posto 
que ele supõe uma necessidade determinada do processo de traba- 
lho e de produção, e apenas por isso é contratado, apenas por isso 
pode ganhar o pão: ele é, assim, uma engrenagem na máquina-divisão 
do trabalho da classe operária, assim determinada como instrumento 
de produção. Se o operário adquire consciência clara desta sua "neces- 
sidade determinada" e a coloca na base de um organismo represen- 
tativo de tipo estatal (quer dizer, não voluntário, contratual, porém 
absoluto, orgânico, inerente a uma realidade que é necessário reco- 
nhecer se se quer ter assegurado o pão, o vestuário, o teto: a pro- 
dução industrial), se o operário, se a classe operária faz isso, pode-se 
dizer que faz uma coisa grandiosa, que inicia uma nova história, que 
inicia a era dos Estados operários. Estados que deverão desembocar 
na formação da sociedade comunista, do mundo organizado sobre a 
base, sobre o tipo da grande fábrica mecânica, da Internacional comu- 
nista, na qual todo povo, toda parte da humanidade adquire perso- 
nalidade e figura enquanto realiza uma determinada e proeminente 
produção e não enquanto está organizada em forma de Estado e 
possui determinadas fronteiras. 

Enquanto constrói esse organismo representativo, na realidade a 
classe operária realiza a expropriação da primeira máquina, do ins- 
trumento de produção mais importante: a classe operária mesma, 
que se encontrou a si mesma, que adquiriu consciência de sua uni- 
dade orgânica e que unitariamente se contrapõe ao capitalismo. A 
classe operária confirma, assim, que o poder industrial, que a fonte 
do poder industrial deve voltar à fábrica, coloca novamente a fá- 
brica — do ponto de vista do operário — como forma na qual a 
classe operária se constitui em corpo orgânico determinado, como 
célula de um Estado novo, o Estado operário, como base de um 
novo sistema representativo: o sistema de Conselhos. O Estado ope- 
rário, posto que nasce de acordo com uma configuração produtiva, 
cria já as condições de novo desenvolvimento, de sua dissolução como 
tal Estado, de sua incorporação orgânica a um sistema mundial: a 
Internacional comunista. 

Como hoje, no conselho de uma grande fábrica mecânica, toda 
brigada de trabalho (de ofício) se amálgama, do ponto de vista 
proletário, com as demais brigadas de uma seção, cada momento 
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da produção industrial se funde, sob o mesmo ponto de vista prole- 
tário, com os demais momentos e põe em relevo o processo produ- 
tivo; assim, no mundo, o carvão inglês se funde com o petróleo 
russo, o trigo siberiano com o enxofre da Sicília, o arroz do Vercellés 
com a madeira da Stúria... em um organismo único, submetido a 
uma administração internacional que governa a riqueza do mundo 
em nome de toda a humanidade. Neste sentido, o conselho operário 
de fábrica é a primeira célula de um processo histórico que deve 
culminar na Internacional comunista, não apenas como organização 
política do proletariado revolucionário, mas como reorganização da 
economia mundial e como reorganização de toda a convivência hu- 
mana, tanto nacional como internacional. Toda a ação revolucionária 
atual tem um valor, é historicamente real enquanto possa aderir a 
tal processo, enquanto está concebida para ser, e é, um ato de 
libertação deste processo das superestruturas burguesas que o cons- 
trangem e o estorvam. 

As relações que devem existir entre o partido político e o Conselho 
de fábrica, entre o sindicato e este mesmo Conselho nascem implici- 
tamente desta explicação: nem o partido nem o sindicato devem ser 
colocados como tutores nem como superestruturas já constituídas 
desta nova instituição, na qual toma forma histórica controlável o 
processo histórico da revolução; mas que devem ser instalados como 
agentes conscientes de sua libertação pelas forças de pressão que 
se resumem no Estado burguês, devem propor-se organizar as con- 
dições externas gerais (políticas) nas quais o processo da revolução 
adquira sua máxima velocidade, nas quais as forças produtivas liber- 
tadas encontrem a máxima expansão. 

4. Sindicatos e Conselhos * 

O sindicato não é esta nem aquela definição do sindicato: o sindicato 
toma-se uma definição determinada, quer dizer, adota uma figura 
histórica determinada enquanto as forças e a vontade operária que 
o constituem lhe imprimem essa direção e impõem a sua ação àque- 
les fins que vêm afirmados na definição. 

Objetivamente, o sindicato é a forma que a mercadoria-trabalho 
adota e que somente pode adotar em regime de produção capitalista 
organizado para dominar o mercado. Esta forma é um escritório 
integrado por funcionários, técnicos (quando os há) da organização, 
especialistas (se os há) na arte de concentrar e de guiar as forças 
operárias ao objetivo de estabelecer, frente ao poder do capital, um 
equilíbrio vantajoso para a classe operária. 

O desenvolvimento da organização sindical vem caracterizado por 
estes dois fatos:   1)  o sindicato abarca uma quantidade, cada vez 

• Publicado originalmente no jornal Ordine Nuovo, Turim, 12-6-1920. 
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maior, de efetivos operários, quer dizer, incorpora à disciplina de 
sua forma uma quantidade cada vez maior de efetivos operários; 
2) o sindicato concentra e generaliza sua forma até colocar em mãos 
de um escritório central o poder da disciplina e do movimento, quer 
dizer, se separa das massas que arregimentou, sai do jogo dos ca- 
prichos, das veleidades próprias das grandes massas tumultuadas. 
Assim, o sindicato torna-se capaz de estabelecer pactos, de contrair 
compromissos; assim, obriga o empresário a aceitar uma legalidade 
em suas relações com o operário; legalidade condicionada pela con- 
fiança que o empresário tem na solvência do sindicato, pela confiança 
que o empresário tem na capacidade do sindicato para obter da 
parte das massas operárias o respeito das obrigações contraídas. 

O advento dessa legalidade industrial supôs uma grande conquista 
da classe operária, porém esta não é a última e definitiva conquista: 
a legalidade industrial melhorou as condições da vida material da 
classe operária, mas essa legalidade não é mais que um compromisso, 
um compromisso que foi necessário contrair, que será necessário 
suportar enquanto as relações de força sejam desfavoráveis à 
classe operária. Se os funcionários da organização sindical consideram 
a legalidade industrial como um compromisso necessário, porém 
não permanente; se esses mesmos funcionários enfocam todos os 
meios de que o sindicato possa dispor para melhorar as relações 
de força em sentido favorável à classe operária, se desenvolvem todo 
o trabalho de preparação espiritual e material necessária para que 
tal classe possa, em um momento determinado, iniciar uma ofensiva 
vitoriosa contra o capital e submetê-lo às suas leis, então o sindi- 
cato é verdadeiramente um instrumento revolucionário, então a dis- 
ciplina sindical, por ter adotado a decisão de fazer respeitar pelos 
operários a legalidade industrial, é disciplina revolucionária. 

As relações que devem existir entre o sindicato e o Conselho de 
fábrica têm que ser consideradas do ponto de vista do juízo que 
se emite sobre a natureza e o valor da legalidade industrial. 

O Conselho é a negação da legalidade industrial, em todo instante 
tende a anulá-la, como tende incessantemente a conduzir a classe 
operária à conquista do poder industrial, e a convertê-la em fonte 
desse mesmo poder. O sindicato é um elemento da legalidade, e se 
vê obrigado a fazer seus organizados respeitá-la. O sindicato é res- 
ponsável face aos industriais como o é ante seus adeptos; ele garante 
a continuidade do trabalho e do salário — isto é, do pão e do 
teto — ao operário e a sua família. O Conselho tende, por sua espon- 
taneidade revolucionária, a desencadear em todo momento a guerra 
da classe; o sindicato, por sua forma burocrática, tende a não deixar 
que a guerra de classe nunca se desencadeie. As relações entre as 
duas instituições devem tender a criar uma situação na qual não 
suceda que um impulso caprichoso do Conselho determine um passo 
atrás da classe operária, uma derrota da mesma, quer dizer, uma 
situação na qual o caráter revolucionário do Conselho tenha uma 
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influência sobre o sindicato e que seja, em suma, uma reação que 
dissolva a burocracia e o funcionamento sindical. 

O Conselho queria sair a todo momento da legalidade industrial: 
o Conselho é a massa, explorada, tiranizada, forçada ao trabalho 
servil, pelo que tende a universalizar todas as rebeldias, a dar valor 
e resolver todos os seus atos de poder. O sindicato como agência 
responsável, solidariamente, da legalidade, tende a universalizar e a 
perpetuar essa legalidade. As relações entre sindicato e Conselho 
devem criar as condições nas quais a saida da legalidade — a ofen- 
siva da classe operária — sobrevenha no momento mais oportuno 
para esta classe, sobrevenha quando a classe tiver o mínimo de 
preparação considerada indispensável para conseguir uma vitória 
duradoura. 

As relações entre sindicato e Conselho não podem estabelecer-se 
com outro vínculo que não seja este: a maioria, ou uma parte cons- 
pícua dos eleitores, do Conselho, está organizada no sindicato. Todo 
intento de vincular com relações de dependência hierárquica as duas 
instituições não conduz mais que ao aniquilamento de ambas. 

Se o conceito que faz do Conselho um mero instrumento de luta 
se materializa em uma disciplina burocrática e em uma faculdade 
de controle direto do sindicato sobre o Conselho, este se esteriliza 
como expansão revolucionária, como forma de desenvolvimento real 
da revolução proletária que tende espontaneamente a criar novos 
modos de produção e de trabalho, novos modos de disciplina; em 
resumo, a criar a sociedade comunista. Posto que o Conselho nasce 
na dependência da posição que a classe operária vem conquistando 
no campo da produção industrial, posto que o Conselho é uma neces- 
sidade histórica da classe operária, o intento de subordiná-lo hierar- 
quicamente ao sindicato determinaria, antes e depois, um choque 
entre as duas instituições. A força do Conselho consiste no fato de 
que este adere à consciência da massa operária que quer emanci- 
par-se autonomamente, que quer consolidar sua Uberdade de inicia- 
tiva na criação da história: toda a massa participa na vida do 
Conselho e sabe que esta é algo precisamente devido a esta sua 
atividade. Na vida do sindicato participa um reduzidíssimo número 
de organizados; a força real do sindicato radica neste fato, porém 
também neste fato radica uma debilidade que não pode ser posta 
à prova sem correr gravíssimos perigos. 

Se, por outro lado, o sindicato se apoiasse diretamente nos Conse- 
lhos, não para dominá-los, mas para converter-se em sua forma 
superior, se refletiria sobre o sindicato a tendência, própria dos 
Conselhos, de sair a todo momento da legalidade industrial, a desen- 
cadear em qualquer instante a ação resolutiva da guerra de classe. 
O sindicato perderia sua capacidade de contrair compromissos, per- 
deria seu caráter de força disciplinadora e reguladora das forças 
impulsivas da classe operária. 
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Se as organizações estabelecem no sindicato uma disciplina revo- 
lucionária, uma disciplina que aparece ante a massa como uma 
necessidade para o triunfo da revolução operária e não como uma 
servidão ao capital, tal disciplina se verá indubitavelmente aceita 
pelo Conselho, se converterá na forma natural da ação desenvolvida 
pelo Conselho. Se o escritório do sindicato se transforma num orga- 
nismo de preparação revolucionária, e como tal aparece ante a massa 
devido à ação que consegue desenvolver, através dos homens que 
o compõem, através da propaganda que leva a cabo, então seu cará- 
ter concentrado e absoluto será visto pelas massas como uma maior 
força revolucionária, como uma nova condição (e das mais impor- 
tantes) para o êxito da luta levado a fundo. 

Na realidade italiana, o funcionário sindical concebe a legalidade 
industrial como uma perpetuidade. E com demasiada freqüência a 
defende sob um ponto de vista idêntico ao do proprietário. Vê so- 
mente caos e arbítrio em tudo quanto ocorre no seio da massa 
operária; não universaliza o ato da rebelião do operário contra a 
disciplina capitalista como rebelião; mas como materialidade do ato 
que pode ser em si e por si trivial. Assim sucede que a historieta 
da "capa de chuva do moço de fretes" haja tido a mesma difusão 
e tenha sido interpretada pela estupidez jornalística do mesmo modo 
que a história sobre a "socialização das mulheres na Rússia". Nestas 
condições, a disciplina sindical não pode ser outra coisa senão um 
serviço prestado ao capital; nestas condições todo intento de subor- 
dinar o Conselho ao sindicato não pode ser julgado mais que como 
reacionário. 

Os comunistas quando querem que o ato revolucionário seja, no 
possível, consciente e responsável, querem que a eleição — dentro 
da possibilidade de ser realizada — no momento de desencadear 
a ofensiva operária recaia na parte mais consciente e responsável 
desta classe, naquela parte que se acha organizada no Partido Socia- 
lista e que mais ativamente participa na vida da organização. Por 
isso os comunistas não podem querer que o sindicato perca sua 
energia disciplinadora e sua concentração sistemática. 

Constituindo-se em grupos organizados permanentes nos sindicatos 
e nas fábricas, os comunistas devem transferir aos sindicatos e às 
fábricas as concepções, as teses, a tática da III Internacional; devem 
influenciar a disciplina sindical e determinar seus fins, devem influir 
sobre as deliberações dos Conselhos de fábrica e converter em cons- 
ciência e criação revolucionária os impulsos à rebelião que emanam 
da situação que o capitalismo cria para a classe operária. Os comu- 
nistas do Partido têm o maior interesse, porque sobre eles pesa a 
maior responsabilidade histórica, em suscitar, com sua incessante 
ação, entre as divergentes instituições da classe operária, relações 
de compenetração e de natural interdependência que vivifiquem a 
disciplina e a organização com o espírito revolucionário, 
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O Programa dos Comissários de Seção * 
Conselho de Fábricas de Turim 

O Programa dos Comissários de Seção 

O presente programa foi votado pela primeira assembléia, quase 
geral, dos comissários de fábrica de Turim. Ele, mais que programa, 
quer ser a exposição dos conceitos que informam o surgimento da 
nova forma de poder proletário, exposição com fins propagandis- 
ticos e para fixar uma plataforma de discussão com os organismos 
proletários surgidos anteriormente. 

Esta primeira assembléia não se arroga, pois, o direito de formu- 
lar o programa definitivo, porque este é programa de trabalho 
revolucionário e deve, portanto, estar aberto a contínuas e também 
radicais inovações. Deve, pelo contrário, servir para dirigir na Itália 
a experiência prática da realização da sociedade comunista. 

Atribuir-se todos os direitos é próprio aos que chegam primeiro. 
Assim fazem alguns daqueles homens que querem personificar em si 
mesmo a vida dos sindicatos e que gostariam que todos aceitassem 
o conceito que o sindicato pode com os seus encargos preencher 
toda vida social. 

Nós com a realidade de nosso poder e das nossas funções somos 
uma primeira negação dessa teoria; negação que não é teórica, que 
não é a construção artificial da mente humana. O nosso poder surgiu 
pela espontânea vontade do proletariado da fábrica cansado de dever 
se submeter em plena luta democrática a uma disciplina e à formu- 
lação dos conceitos diretivos sem voz e de dever continuamente 
desconfiar no temor que, pelas tendências ou falências de homens, 
seja conduzida por uma estrada diversa da revolucionária. 

É por essa reação espiritual que os comissários surgem universal- 
mente em todas as nações. O surgimento dos comissários demonstra 
que o tratar os preços no campo da concorrência burguesa, e o 
administrar os meios de produção e a massa dos homens são duas 
funções distintas. A primeira tem um fim que se pode dizer comer- 
cial, e consiste no avaliar sob um dado mercado burguês o traba- 
lho de uma categoria para vendê-lo por preço maior, função exercida 
pelo sindicato. Enquanto   a segunda tem uma finalidade potencial 
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de preparar homens, organismos e conceitos com a continuação pré- 
revolucionária de controle, para que estejam prontos para substituir 
a autoridade patronal na empresa, a enquadrar em uma nova disci- 
plina a vida social. É essa a função dos comissários, que pelo próprio 
mecanismo de formação representam o mais democrático dos po- 
deres. À meta precisa de fixar os precisos limites do trabalho e de 
poder entre essas duas funções, fez-se preceder o programa de uma 
declaração de princípios fundamentais. 

O exemplo da funesta divergência entre dirigentes sindicais e poder 
dos Conselhos na Hungria estimulou a tentar prevenir a repetição 
do fato na Revolução Italiana fixando as relações entre as duas 
funções e fixando a toda função aquelas tarefas que a sua consti- 
tuição, o seu princípio informativo no seu exercício cotidiano, lhe 
atribui. 

O princípio do mandato democrático deve prevalecer em todo poder. 
Os eleitos não devem ser senão executores da vontade da massa, 
e esse princípio é, verdadeiramente, realizado pelos comissários. 

O sufrágio nesse sistema não é ainda universal e isso por razões 
contingentes. Existe ainda uma burguesia com numerosos servos, 
existem ainda proletários não conscientes, desorganizados, que, se 
podem e devem ter direito ao voto, para o exercício de sua vontade, 
não devem ter o direito à candidatura, isto é, a serem investidos 
de uma autoridade que deve controlar os sindicatos, dos quais não 
têm consciência, e a vida social que não compreendem. 

Mas os comissários, precisamente porque eleitos por todo o pro- 
letário, são o poder social, e porque entre os organizados são eleitos 
por todos os proletários (que como conscientes se impõem indubita- 
velmente à massa) podem representar a vontade dos próprios orga- 
nizados nas organizações. 

O programa, repetimos, não deverá nunca ser definitivo. Sucessivas 
assembléias regionais e até nacionais deverão, continuamente, revê-lo, 
desenvolvendo os conceitos nele contidos. 

No entanto, para a sua difusão e para a sua discussão a assembléia 
dos comissários votou as seguintes ordens do dia: 

1) Os comissários de fábrica de Turim na assembléia, realizada a 
31 de outubro de 1919, formularam o programa unido sobre o poder 
dos comissários e dos Conselhos; deliberando então: 

a) pedir a publicação sobre todos os jornais e periódicos proletários; 
b) difundi-los em todas as fábricas da Itália; 
c) compor comissões de indústria formadas nas antigas comissões 
internas, para estudar-lhe a aplicação nas várias indústrias; 
d) fazê-lo discutir e eventualmente aceitar por todas as organizações 
e cooperativas que se mantenham no campo da luta de classe. 
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2) A assembléia dos comissários de fábrica delibera reunir numa 
assembléia regional apenas os comissários que tinham surgido na 
região, para rever o programa e preparar o primeiro congresso re- 
gional ou nacional. 

Declarações de Principio 

1) Os comissários são os únicos verdadeiros representantes econô- 
micos e políticos da classe proletária porque eleitos por sufrágio 
universal, por todos os trabalhadores do próprio local de trabalho. 
Nos diversos graus, na sua constituição os comissários representam 
a união de todos os trabalhadores que se realiza nos organismos 
de produção (grupo de trabalho, seção, fábrica, união das fábricas 
de uma determinada indústria, união dos estabelecimentos de pro- 
dução de uma cidade, união dos organismos de produção na indús- 
tria mecânica e agrícola de um distrito, de uma província, de uma 
região, de uma nação, do mundo, dos quais os Conselhos e os siste- 
mas dos Conselhos representam o poder em direção social. 

2) Os operários unidos no sistema de Conselhos reconhecem a utili- 
dade dos sindicatos de ofício e de indústria, na história da luta de 
classe, e a necessidade que continuem na sua função de organizar 
as simples categorias de trabalhadores para obter melhoramentos 
de salários, de horário, enquanto permaneça a concorrência no mer- 
cado de trabalho, tal como é constituído pelo regime capitalista. 
Reconhecem nos sindicatos uma indispensável forma de organização, 
porque eles representam a união superior dos trabalhadores tendo 
iguais interesses individuais produzidos pelo exercício das mesmas 
funções na órbita da produção capitalista que nos sindicatos devem 
estar organizados todos os operários. 

3) As diretivas do movimento operário devem nascer diretamente 
dos operários organizados nos próprios locais de produção e expri- 
mir-se por meio dos comissários de fábrica. 

Os sindicatos de ofício e da indústria devem continuar na sua 
atual função que é a de contratar pela coletividade, com os órgãos 
patronais, boas condições de salário e horário e de regulamentos 
de trabalho para categorias inteiras, dedicando toda a competência 
adquirida no passado de luta à preparação de concordatas claras, 
perspícuas que verdadeiramente respeitem as necessidades atuais do 
trabalho e da psicologia dos operários de fábrica. 

Os Conselhos encarnam, pelo contrário, o poder da classe traba- 
lhadora organizada por fábrica, e em antítese com a autoridade 
patronal que se realiza na própria fábrica. Socialmente, encarnam 
a ação de todo proletariado, solidário na luta pela conquista do 
poder político, pela supressão da propriedade privada. 
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4) Os operários organizados no seio dos Conselhos aceitam, sem 
discussão, que a disciplina e ordem dos movimentos econômicos, 
parciais ou coletivos, sejam fixados pelos sindicatos, desde que as 
diretivas dos sindicatos sejam dadas pelos comissários de fábrica, 
como representantes da massa trabalhadora. Refutam, como artifi- 
cial, parlamentarista e falso, todo o outro sistema que os sindicatos 
queiram seguir, para interrogar a vontade das massas organizadas. 
A democracia operária não se baseia sobre o número, sobre o con- 
ceito burguês de cidadão, baseia-se sobre funções de trabalho, sobre 
a ordem que a classe trabalhadora assume, naturalmente, no pro- 
cesso de produção industrial, profissional e nas fábricas. 

5) Os comissários de fábrica se proclamam dispostos a enfrentar 
qualquer resistência tendente a impedir aos seus organismos especí- 
ficos o direito do controle na vida interna dos organismos prole- 
tários, profissionais, nas fábricas. 

6) Os comissários se empenham em exercer toda sua atividade de 
propaganda, a fim de que se obtenha a fusão, em um único sindi- 
cato nacional, de todas as organizações de uma mesma categoria, 
não confederadas, mas que ajam sob a linha da luta de classe, para 
os fins da revolução comunista. 

Todos os sindicatos de oficio, de indústria do proletariado deverão 
aderir à Confederação Geral do Trabalho. Os comissários apelam a 
todos os companheiros de trabalho que votaram neles, com cons- 
ciência comunista, a fim de que queiram realizar toda a obra de 
persuasão individual, para reforçar as organizações em que estão 
inscritos. Se os trabalhadores atingiram verdadeiramente como de- 
claram a plena maturidade de consciência classista, devem persua- 
dir-se da necessidade de construir uma única grande união de todas 
as forças proletárias italianas. Devem participar mais ativamente na 
vida dos sindicatos e impor-lhes os conceitos que animam o sistema 
dos conselhos, trabalhar a fim de que sejam eliminadas todas as difi- 
culdades que hoje se opõem à unidade proletária. Quando nas várias 
organizações, hoje, dissidentes, os trabalhadores tenham conduzido 
o mesmo espirito de conquista e o mesmo desejo de autogoverno 
e de poder proletário que anima o sistema dos Conselhos a fusão 
dessas organizações não será mais do que uma simples prática de 
administração comum. Os comissários convidam, pelo contrário, os 
companheiros de trabalho a separar-se daqueles organismos que são 
dirigidos, por princípios, ou religiosos ou nacionalistas, estranhos 
absolutamente às funções e às tarefas das organizações operárias. 

7) A assembléia de todos os comissários das fábricas turinesas afir- 
mam com orgulho e segurança que a sua eleição e o constituir-se 
do sistema dos Conselhos representa a primeira afirmação concreta 
da revolução comunista na Itália. Ela se empenha em dedicar-se 



por todos os meios à disposição dos simples comissários e do sis- 
tema dos Conselhos para obter que o sistema dos Conselhos ope- 
rários baseados sobre os comissários eleitos por seção e por grupo 
de trabalho se difunda, irresistivelmente, em toda a Itália e possa 
no mais breve tempo possível ser convocado um congresso nacional 
dos delegados operários e camponeses de toda a Itália. 

Regulamento Geral 

Nomeação e poderes dos comissários 

1) Os comissários são nomeados por seção de fábrica segundo os 
grupos de trabalho. Seu número fixado agora provisoriamente pelas 
comissões internas será estabelecido definitivamente pelo Conselho 
de fábrica que fará o exame exato dos trabalhos. As assembléias 
dos Conselhos fixarão a proporcionalidade entre o número dos ope- 
rários e os números dos candidatos. 

O pessoal administrativo e diretor será distinguido nas seguintes 
especialidades: engenheiros, chefes técnicos, desenhistas, secretários 
de seção, empregados de administração interna, empregados de ser- 
viço comercial, empregados de serviço de contabilidade de caixa, 
empregados dos serviços auxiliares. A exata avaliação das especiali- 
dades dessa parte da atividade da produção será fixado pelas assem- 
bléias de fábrica. 

2) São eleitores todos os proletários da fábrica manuais e intelectuais. 

3) São elegíveis os organizados de qualquer sindicato que esteja no 
campo da luta de classe. O comissário revogado é inelegível por três 
assembléias consecutivas. O seu direito de candidato é suspenso, 
então, por uma eleição. 

4) As primeiras eleições serão dirigidas pelas comissões internas de 
velho tipo. As comissões eleitas permanecerão no cargo, normalmente, 
por seis meses. Durante esse período podem renovar-se parcialmente 
(em algumas seções), ou totalmente, em toda fábrica, pela demissão 
dos comissários. A assembléia dos comissários que termina o man- 
dato deve fixar as normas para a indicação das novas eleições, 
mantendo firme os princípios gerais. 

5) O comissário deve gozar continuamente da confiança dos eleitores, 
então revogável a qualquer momento. Se é desautorado pelo menos 
por metade mais um dos seus eleitores ou pela maioria da assem- 
bléia de fábrica, o comissário tem o dever de fazer rever o mandato. 
A assembléia de fábrica recusa o direito de representação ao comis- 
sário que encontrando-se nessas condições não tratou de reconfir- 
mar o mandato. 
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6) As votações elevem fazer-se por voto secreto nas horas de trabalho. 
O escrutínio deve ser público e imediato com imediata proclamação. 
O nome do candidato deve ser escrito à mão na cédula. Durante a 
votação nenhum trabalhador de outra seção deve entrar na seção. 
A votação deve ser renovada na presença do secretário do Conselho, 
se os resultados e a sua validade são duvidosos. 

7) O Conselho de fábrica deverá ser reunido pelo menos dois dias 
depois das eleições. Temporariamente, o Conselho se convocará na 
sede do círculo socialista mais próximo. Quando os Conselhos se 
afirmarem na fábrica a assembléia deverá ser realizada na própria 
fábrica. As normas para a convocação do Conselho deverão ser fixa- 
das pelo próprio Conselho. 

8) O comissário tem uma dupla tarefa: a) comissário dos organiza- 
dos de sua seção para o controle da organização da categoria em 
que está inscrito; b) comissário de todos os operários de sua seção 
para a sua defesa econômica e para a sua ação social. 

9) No Conselho de fábrica os comissários representam, então, todo 
o proletariado da fábrica. Eles escolhem no seu próprio seio o 
comitê executivo de fábrica; ao qual dão um mandato executivo na 
própria fábrica e representativo nas assembléias dos Conselhos. 

10) Na assembléia geral de todos os comissários locais, os comis- 
sários representam, pelo contrário, os interesses da sua categoria e 
da produção local. 

11) Nas assembléias de todos os comitês executivos do local, os 
delegados representam, pelo contrário, os interesses de todo o pro- 
letário das fábricas, e da produção na vida social. 

12) Os comissários de todo um distrito inscritos no mesmo sindi- 
cato de ofício ou de indústria se reunirão em assembléia de ofício 
e de indústria. As assembléias nomearão, no seu próprio seio, o 
comitê executivo da seção local do sindicato. 

Comissários e Sindicatos 

13) As assembléias de categorias são convocadas por iniciativa dos 
comissários, representando um décimo dos inscritos, ou do Conselho 
da seção. Devem ser, automaticamente, convocadas para todo o movi- 
mento de categoria. 

14) Os secretários das seções sindicais, administrativas e propagandís- 
ticas devem possuir indubitável capacidade na condução de conversa- 
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ção com os órgãos patronais e devem ser considerados executores 
da vontade dos operários organizados que se exprimem no sindicato 
e no Conselho de fábrica. São responsáveis diante dos comitês exe- 
cutivos. 

15) A compilação das concordatas e das convenções com os orga- 
nismos patronais são delegadas aos próprios secretários assistidos 
pelos representantes dos comitês executivos. 

A validação dos pactos econômicos referentes à categoria é feita 
pela assembléia da categoria. 

Nenhum pacto tem, antes disso, validade. 

16) Antes de submeter uma concordata à aprovação da assembléia, 
a concordata deve ser distribuída na razão de uma cópia por cada 
fábrica interessada. 

17) As concordatas serão, assim, discutidas na assembléia dos co- 
missários e terão direito ao voto sobre a concordata mesmo os 
comissários inscritos em organizações diversas das que conduziram 
a agitação. No seio da assembléia de categoria os comissários não 
terão, porém, direito de critica aos homens e aos sistemas de um 
sindicato que não é o seu. 

18) Todos os comissários reunidos em assembléia de categoria, ou 
contrário, têm o direito de discutir e criticar os sistemas dos sindi- 
catos que não se mantenham no caminho da luta de classes. 

As Tarefas dos Comissários na Fábrica 

1) A tarefa mais importante e mais delicada do comissário é no 
interior da fábrica. Deve ser sempre intérprete fiel dos sentimentos 
dos companheiros frente às representações da autoridade patronal 
e no seio dos conselhos. É da seção que ele deve receber o poder 
o qual consiste na solidariedade com que seus companheiros susten- 
tam os seus atos e estejam disciplinados aos seus conselhos: soli- 
dariedade e disciplina que apenas são verdadeiras quando os seus 
eleitores o reconhecem como representante genuíno dos seus sen- 
timentos. 

2) Os comissários trabalham. A afirmação do seu poder na fábrica 
deve limitar-se, nesse sentido, a obter que possam apenas suspender 
o trabalho em circunstâncias determinadas e que exijam sua presença 
fora da seção. 

3) A função do comissário durante o trabalho pode resumir-se no 
controle. 
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Ele deve controlar: 

a) pela aplicação exata dos pactos de trabalho e para resolver as 
controvérsias que possam surgir entre os operários da seção e o 
representante da direção; 
b) para defender os interesses e os sentimentos pessoais dos traba- 
lhadores em caso de abuso de poder por parte dos chefes, pela sua 
incapacidade ou injustiça na avaliação do trabalho e em caso de 
transformação dos processos de trabalho ou no caso de crise de 
produção no mercado; 
c) para manter a ordem no trabalho contra as provocações patronais 
e as más ações dos dissidentes da vontade da maioria; 
d) para conhecer de modo preciso: Do valor do capital empregado 
na própria seção; 2) o rendimento da própria seção em relação a 
todas as despesas conhecidas; 3) o aumento do rendimento que se 
pode obter; 
e) para impedir de qualquer modo alienação por parte dos capita- 
listas do capital investido em imóveis na fábrica. 

4) O comissário deve estudar e estimular os companheiros a estudar 
os sistemas burgueses de produção e os processos de trabalho, inci- 
tando a crítica e as propostas de inovação aptas a facilitar o trabalho 
acelerando a produção. Deve-se radicar no ânimo de todos que a 
igualdade comunista não se poderá obter senão através de uma 
intensa produção e que o bem-estar pode ser dado não pela desor- 
dem da produção, ou pela atenuação da disciplina do trabalho, mas 
por uma melhor e mais equânime distribuição das tarefas sociais 
e dos frutos da própria sociedade obtida com a obrigatoriedade do 
trabalho e a igualdade dos salários. 

5) Em função da supracitada razão, os comissários deverão estudar 
as inovações técnicas internas propostas pela direção e não pro- 
nunciar-se senão após tê-las discutido com os companheiros, convi- 
dando-os a aceitá-las, mesmo que essas tragam um temporário dano 
aos operários, importando, no entanto, o sacrifício por parte dos 
industriais e assegurem tornar-se úteis aos processos de produção, 
Devem, então, pressionar a direção para que aplique, integralmente, 
as leis sobre acidentes e sobre higiene, melhorando os locais, fome- 
cendo-lhe o necessário conforto. 

Pelas Escolas Operárias 

6) Ao Conselho cabe organizar no seio da fábrica uma escola que 
reúna todos os operários com vontade de aperfeiçoar-se na sua 
capacidade profissional, encontrando no seio da própria fábrica os 
mestres capazes, obtendo a direção, locais e meios. 
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7) Cabe, também, ao Conselho impor à direção um sistema orgânico 
de educação dos aprendizes, vigiando pela defesa dos seus interesses. 

8) O Conselho deverá, no entanto, interferir na atribuição de funções 
superiores aos operários para desmascarar favoritismos e denunciá- 
los como meios da luta de classes empregados pelos patrões. 

9) Os comissários de seção indiferentes ou atrasados devem ser mo- 
bilizados com freqüentes eleições e referendum. Todos os comissários 
têm a obrigação de realizar freqüentes referendum nas suas seções 
sobre questões sociais e técnicas e manter freqüentes comícios para 
explicar os princípios e conselhos emanados dos órgãos proletários. 

10) Nenhum Conselho tem o direito de romper uma concordata de 
trabalho sem ter obtido primeiro aprovação da assembléia dos co- 
missários da categoria e por ela do comitê executivo da seção. 

11) Quando as controvérsias de uma seção com a direção forem 
colocadas pelo comissário ou assumam caráter de princípio, ou são 
devidas a diferença de interesses entre seções, o comissário deve 
expor imediatamente o caso àquele que for o comissário de fábrica. 
Durante todo o período da controvérsia ele será dispensado do 
trabalho. 
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Comissariado Executivo de Fábrica 

Nomeação, Tarefas, Poderes 

1) O Conselho de fábrica nomeia para a execução das deliberações 
tomadas, e para tratar com a direção, um número proporcional de 
comissários, que constituem o comissariado executivo de fábrica. Ele 
substitui, no mérito, a antiga comissão interna, em lugar da qual 
deve ser reconhecido pela direção. 

2) A proporcionalidade e as normas de eleições são fixadas por cada 
Conselho e pelas assembléias dos comissários. 

3) Um número fixo de membros delegados do comissariado será 
dispensado do trabalho pelo periodo do cargo, e, delegado perma- 
nentemente no escritório particular do comissariado executivo para 
recolher as reclamações dos comissários, examiná-las, recusá-las ou 
favorecê-las, apoiando-os como o poder nela recolhido pela força de 
toda fábrica. 

4) Os delegados do comissariado devem superintender as entrevistas 
dos secretários dos sindicatos com os órgãos patronais de fábrica. 

5) Toda noite, os membros do comissariado são chamados a avaliar 
a situação da fábrica, e do trabalho realizado por seus companheiros. 

6) Os delegados do CE. devem favorecer com todos os meios a 
obra de controle, estudo e propaganda desenvolvida pelos comis- 
sários, incitando e forçando os atrasados e acusando diante do Con- 
selho os ineptos e incapazes. 

7) Os membros do CE. podem permanecer no cargo continuamente 
"por" toda duração do Conselho: permanece no cargo durante as 
eleições e pelo periodo sucessivo para entregar os poderes e as 
práticas ao comissariado entrante. 

Os membros que perdem a confiança dos comissários por voto do 
Conselho perdem automaticamente o seu mandato. 
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8) O CE. e a direção têm iguais direitos de afixar comunicações na 
fábrica. 

9) O CE. deve assegurar-se à livre distribuição dos jornais no interior 
da fábrica nas horas de parada do trabalho. 

10) O CE. deve procurar publicar um boletim de fábrica quinzenal- 
mente com a finalidade de recolher estatísticas aptas para aprofun- 
dar o conhecimento dos operários sobre a vida da fábrica, explicar 
o trabalho realizado pelo CE. e pelo Conselho de fábrica, recolher 
dos jornais de categorias as notícias relativas à fábrica etc. 

Se a fábrica é muito pequena se unirá com outras fábricas do 
mesmo ramo industrial. 

11) O CE. deve também procurar formar uma caixa social e de 
poupança de fábrica para implantar um refeitório cooperativo de 
fábrica, aliado à Aliança cooperativa local. 

12) O CE. deverá manter atualizado um diário dos próprios traba- 
lhos para submeter semanalmente a aprovação dos Conselhos. 

13) O CE. dividirá entre os membros e os comissários tarefas de 
propaganda e de estudo. 

14) O Conselho de fábrica deverá ser convocado pelo CE. possivel- 
mente toda semana (sábado, inglês) para ouvir o relatório do CE., 
expor a situação e o espírito de fábrica, aconselhar ao CE. as dire- 
tivas para o poder e decidir sobre o mérito de interesses externos 
da fábrica ou da categoria. 

Em casos excepcionais pode ser reunido diariamente. 

Publicações, Avisos, Noticias, Convocações 

1) A assembléia dos comissários de Turim delibera reconhecer o 
jornal "Avanti!" como o único diário político da região e obter dele 
o local para a publicação de avisos, notícias e convocações dos co- 
missários. Adverte contra a publicação em outros jornais diários 
dissipando os meios sociais. 

2) Delibera, por outro lado, pedir a publicação de artigos de pro- 
paganda dos novos conceitos a todas as publicações periódicas 
proletárias. A resposta dos periódicos aos pedidos dos comissários 
deverão ser lidos na próxima assembléia. 
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Raízes Sociais e o Caráter do Movimento Estudantil * 
Décio Saes 

O primeiro número de Cara a Cara abriu a discussão sobre o 
movimento estudantil no Brasil atual, promovendo um debate entre 
tendências do movimento universitário, e realizando entrevistas com 
elementos ligados a outros setores sociais. Propondo-se, corretamente, 
a intervir na discussão, o Conselho Editorial da revista fez um ba- 
lanço das posições registradas no debate e nas entrevistas, apresen- 
tando simultaneamente o seu próprio ponto de vista. Valendo-me 
do direito de resposta reconhecido, pelo Conselho Editorial, aos parti- 
cipantes do debate e aos entrevistados, volto nesta carta à questão 
específica das raízes sociais e do caráter do movimento estudantil. 
Tal questão foi abordada, embora sumariamente, em minha entre- 
vista; e o meu modo de tratá-la mereceu reparos por parte do 
Conselho Editorial de Cara a Cara. O objetivo geral desta intervenção 
é abordar tais reparos, na medida em que: a) de um lado, eles 
revelam uma incompreensão de minha posição teórica sobre o movi- 
mento estudantil; b) de outro lado, eles indicam uma indefinição 
teórica de Cara a Cara quanto à questão, tal indefinição se expri- 
mindo, no artigo "Cara a Cara com o Movimento Estudantil", como 
basculagem teórica, de inevitáveis conseqüências práticas. 

Cara a Cara afirma, no artigo em questão (p. 76): "Quaisquer 
considerações que se façam sobre o M.E. devem seguir a linha de 
raciocínio esboçada pelo prof. Décio Saes em sua entrevista. Ele 
procurou esquematizar os elementos que deveriam ser considerados 
na análise do fenômeno estudantil, aqueles que lhe dariam sentido. 
Todavia, a sua análise peca principalmente por não levar em conta 
as determinações intrínsecas à prática estudantil, valendo-se apenas 
de suas relações fora da escola — na sociedade e na produção". 
Ora, parece-me ilógico que o Conselho Editorial declare assumir a 
minha linha de raciocínio e, ao mesmo tempo, procure complemen- 
tá-la com a busca das "determinações intrínsecas da prática estu- 

* Tendo recebido esta carta às vésperas do fechamento de Cara a Cara, n. 2, o 
Conselho Editorial não teve tempo suficiente para se manifestar sobre as posições 
assumidas pelo prof. Décio Saes. Fizemos, no entanto, questão absoluta de publi- 
cá-la como contribuição ao debate sobre o Movimento Estudantil, hoje. Nossa 
resposta sairá em Cara a Cara, n. 3. 
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dantil". E isto porque deve ter ficado claro aos leitores que, na 
minha linha de raciocínio, não há lugar para complementações; ou 
seja, não há lugar para essas "determinações intrínsecas". Procurei 
justamente, em minha entrevista, evitar qualquer divisão entre os 
determinantes sociais (produção, família) e os determinantes esco- 
lares/universitários da prática estudantil. Para tanto, sustentei duas 
idéias gerais: Da situação de classe — definida pela inserção na 
produção, ou pela relação de dependência/manutenção com a fa- 
mília — dos membros da categoria estudantil — define o caráter de 
classe do movimento estudantil (afirmação que não exclui a possi- 
bilidade de ocorrência de situações complexas, marcadas pela coexis- 
tência de objetivos sociais diferenciados dentro da categoria estu- 
dantil e, portanto, pela basculagem, indefinição ou transformação 
do movimento estudantil, em função da evolução da luta entre os 
portadores de tais objetivos, pelo controle do movimento); 2) o 
movimento estudantil não eqüivale integralmente ao movimento da 
classe ou fração que ele representa, tal como esse movimento se 
concretiza fora da escola/universidade, na medida em que ele assume 
uma forma específica, em função de: a) especificidade do funcio- 
namento do aparelho escolar/imiversitário; b) especificidade das con- 
dições de ação reivindicativa ou política da categoria estudantil. 

Assim, as lutas especificamente estudantis nem por isso deixam 
de ser lutas de uma classe, ou fração de classe. Conseqüentemente, 
não se pode analisar o movimento estudantil no Brasil atual, na 
França de 1968 ou nos EUA de 1964 a partir de um modelo geral 
da luta estudantil nas formações sociais capitalistas. Não podemos 
garantir que, em diferentes conjunturas, os mesmos objetivos de 
classe se exprimem na ação da categoria estudantil. A luta pela 
modernização da Universidade não coincide necessariamente com a 
luta pela democratização do acesso à Universidade (embora possam 
estar articuladas); a luta pela democratização da relação de ensino 
(professor-aluno) não implica obrigatoriamente a luta pela transfor- 
mação das funções da Universidade. Os objetivos sociais postos pela 
luta estudantil são variáveis; assim, não há como sustentar o cará- 
ter necessariamente proletário, anticapitalista e revolucionário dessa 
luta, nem como negar por princípio a possibilidade de que tal luta 
assuma esse caráter. Em início da década de 30, a categoria univer- 
sitária de São Paulo, representativa da alta classe média tradicional, 
antidemocrática e antipopular, serviu politicamente como base de 
apoio à luta restauradora da burguesia cafeeira (o movimento retró- 
grado e antipopular de 1932); a análise não poderia desconsiderar 
tal movimento, apenas por não se adequar ao modelo revolucionário 
de luta estudantil, e por configurar ao contrário um movimento 
claramente retrógrado (embora sendo, para empregar a expressão 
de Cara a Cara, um movimento contra o "status quo": isto é, contra 
o governo provisório). 
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Para Cara a Cara, a minha proposta de análise "... isola 'o estu- 
dante', individualizado, separado do seu contexto histórico..."; con- 
tudo, afirma logo a seguir que vê o "... M.E. como fenômeno 
coletivo que se realiza com base numa instância particular da prá- 
tica social que é a escola, em todos os seus níveis superiores, e que, 
portanto, é também coletiva e não se explica pelas relações externas 
que cada estudante mantém com a produção ou a família" (p. 76). 
Parece-me, portanto, que é a proposta de análise de Cara a Cara 
que separa o estudante do seu contexto histórico (ou seja, a classe 
a que pertence, as suas lutas), opondo o "estudante" ao "indivíduo 
de classe". 

Mas quais seriam essas "determinações intrínsecas à prática estu- 
dantil", detectadas por Cara a Cara? O Conselho Editorial explica: 
"... lidando (a Universidade, DS) com a produção de conhecimento, 
com o saber, na medida em que essa produção se apoia explicita- 
mente no entrechoque de ideologias e interesses que emanam da 
luta entre as classes, fica extremamente difícil evitar que floresçam 
posições antagônicas ao 'status quo' dentro da universidade" (p. 77). 
Na verdade, as ambigüidades e as imprecisões contidas nessa frase 
(que é, no entanto, o momento-chave da explicação dada por Cara 
a Cara à prática estudantil) tornam difícil o entendimento de quais 
sejam as "determinações intrínsecas" à prática estudantil, para o 
Conselho Editorial. De um lado. Cara a Cara parece querer dizer 
que o acesso ao conhecimento, à ciência e à verdade leva os estu- 
dantes para a defesa de posições proletárias, independentemente de 
sua situação de classe. Essa interpretação contradiz, no entanto, a 
posição de Cara a Cara sobre a função da Escola/Universidade na 
sociedade burguesa: servir aos interesses das classes dominantes, 
"... seja pela produção de quadros, seja pela elaboração de ideo- 
logias, tecnologias, conhecimentos, enfim tudo aquilo que chamaría- 
mos, no sentido amplo, ideologia burguesa" (p. 76-77). Essa afirma- 
ção anterior coloca Cara a Cara em contradição: como o conheci- 
mento burguês, ministrado na Universidade, pode gerar o seu con- 
trário, isto é, tendências antiburguesas, proletárias e revolucionárias? 
É verdade que Cara a Cara pode não ver nenhuma contradição nessa 
íntima relação entre conhecimento burguês e luta revolucionária; 
nesse caso, cabe-lhe explicar-se a respeito, o que não foi feito no 
artigo mencionado. 

De outro lado, a mesma frase permite uma interpretação diferente; 
é possível que Cara a Cara queira dizer que, na prática social con- 
creta, as posições proletárias penetram na Universidade, bloqueando 
a sua função de elaboração da ideologia e do conhecimento burgueses. 
Nesse caso. Cara a Cara deve reconhecer que tais posições proletárias 
vêm de fora da Universidade, estando portanto longe de florescer 
espontaneamente no processo universitário burguês de transmissão 
do conhecimento. De fora da Universidade: mais precisamente, das 
lutas sociais de que a categoria estudantil se faz portadora. Aliás, 
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Cara a Cara admite que as ideologias e interesses, sobre cujo choque 
se apoia a produção de conhecimentos, emanam da luta entre as 
classes. Como vemos, o Conselho Editorial hesita entre teorizar sobre 
as "determinações intrínsecas" à prática estudantil, e reconhecer o 
contato (estabelecido através de uma situação de classe) com as 
lutas sociais do presente, como o elemento determinante do caráter 
da prática estudantil. 

De resto, como Cara a Cara pressente a dificuldade de se esta- 
belecer uma relação entre o processo burguês de transmissão de 
conhecimento e o nascimento de posições revolucionárias, utiliza-se 
da fórmula vaga "posições antagônicas ao 'status quo'", para designar 
o resultado contraditório daquele processo. A seguir. Cara a Cara 
deixa entrever que tais antagonismos são variáveis, como por exem- 
plo: a) contestação da forma pela qual o aparelho universitário se 
organiza para exercer suas funções; b) contestação das conseqüên- 
cias e da apropriação dos conhecimentos produzidos na Universidade; 
c) contestação política do regime, da estrutura da propriedade e do 
próprio Estado. Dentro da sua perspectiva casuística, o Conselho 
Editorial poderia até ter citado outras formas de oposição: oposição 
a um regime ditatorial, oposição ao parlamentarismo, oposição ao 
presidencialismo, oposição até mesmo à democracia etc. Se Cara a 
Cara considera que a participação dos estudantes no processo de 
transmissão/recepção do conhecimento burguês gera efeitos políticos 
variáveis, ou diferentes tipos de posição antagônica ao "status quo" 
(exemplo: oposição burguesa liberal, democratismo radical pequeno- 
burguês, tendência proletária revolucionária), que lugar sobrou para 
as "determinações intrínsecas" à prática estudantil? Ao tergiversar 
sobre a natureza das "oposições antagônicas ao 'status quo'", engen- 
dradas no processo universitário/escolar de transmissão/recepção do 
conhecimento burguês, Cara a Cara parece afastar-se da tese segundo 
a qual o trabalho científico é, em si mesmo, a via de acesso à ver- 
dade revolucionária. Mas de que alternativa teórica dispõe para dar 
fundamento à sua afirmação sobre a existência de "determinações 
intrínsecas" à prática estudantil? Aparentemente, nenhuma. É por 
isso que Cara a Cara procura um meio de voltar às "determinações 
extrínsecas" dessa prática: "O florescimento dessas posições antagô- 
nicas (posições estudantis de oposição ao 'status quo', DS) depende 
do desenvolvimento e da qualidade das contradições como um todo 
na realidade brasileira" (p. 77). 

Dissemos de início que as imprecisões teóricas de Cara a Cara 
não estão isentas de conseqüências práticas. Embora condenando o 
vanguardismo e aprovando o "bom senso espontâneo" da massa 
estudantil, o Conselho Editorial basculha, já ao nível teórico, e acaba 
por reintroduzir argumentos capazes de justificar posições vanguar- 
distas. É verdade que não chega a caracterizar a categoria estudantil 
como uma "vanguarda de substituição" do proletariado, nem utiliza 
argumentos como o da "disponibilidade social e, portanto, política" 
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do estudante, ou o da "tendência da juventude, em geral, a romper 
com a ideologia burguesa em crise, independentemente de sua ori- 
gem social" (argumentos encontrados nos textos de Daniel Bensaid 
sobre o movimento estudantil francês).1 Mas, a despeito de todas 
as incoerências da sua exposição, o Conselho Editorial parece se 
inclinar predominantemente para a tese segundo a qual o conheci- 
mento científico determina, por si só, a gestação de posições revo- 
lucionárias. Ora, esse contato revolucionário com o saber não per- 
mite que a categoria estudantil, detentora da verdade revolucionária, 
prime sobre a "espontaneidade" das massas? 

De resto, o compromisso tácito de Cara a Cara com o vanguardis- 
mo desponta nas suas expectativas diante do movimento estudantil, 
no Brasil atual. Diz o Conselho Editorial à p. 77: "... Ao ser ques- 
tionada a base sobre a qual repousavam as funções programadas 
pelos dominantes para a universidade, são questionadas ao mesmo 
tempo essas funções e o próprio caráter da universidade"; "... Neste 
questionamento, o ME. desempenha um papel fundamental..."; e 
afirma mais adiante que o ME. deve questionar "... a universidade, 
suas funções e ao mesmo tempo as relações sociais e políticas que 
lhe servem de base, desmascarando o caráter seletivo e elitista do 
ensino bem como o comprometimento da ciência com a ordem 
atual..." O que Cara a Cara quer dizer com isso? Que o movimento 
estudantil brasileiro tem condições, hoje, de desenvolver uma luta 
questionadora da função mais geral da Universidade burguesa: parti- 
cipação, ao nível econômico e ao nível ideológico, na reprodução 
da divisão capitalista do trabalho, da divisão entre trabalho inte- 
lectual e trabalho manual? Ou pensa em objetivos mais modestos, 
embora nem por isso menos importantes no momento atual: lutas 
pela democratização do acesso às Universidades, pela democratização 
da relação de ensino, ou contra o peso da burocracia universitária? 
Se Cara a Cara pensa no primeiro tipo de luta, então acho que não 
está levando em conta as possibilidades reais e os limites sociais 
e políticos do movimento estudantil no Brasil atual. Se pensa no 
segundo tipo de luta. Cara a Cara deve pelo menos reconhecer que 
tal luta não foi deflagrada até agora e se interrogar detidamente 
sobre as razões dessa inação. É certo que o movimento estudantil 
brasileiro se acha, no seu conjunto, e desde 1973-74, engajado na 
luta pelas liberdades democráticas; todavia, esse engajamento não 
tem implicado, até agora, um "questionamento das funções e do 
próprio caráter da universidade". Aliás, lembre-se que o período 
atual, cujo marco inicial é 1969, delineia-se como um período de 
reforço das características da estrutura universitária preexistente: 
a partir de 1969, deu-se a regulamentação e, a seguir, a implantação 
dos cursos de Mestrado e de Doutorado, cujos princípios de organi- 
zação em nada chocam com os critérios seletivos e elitistas, segundo 
os quais sempre operou a Universidade brasileira. Ora, não me pa- 
rece que a implantação dessa estrutura, bem como o seu modo de 
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funcionamento, tenham sido vivamente questionados pela categoria 
estudantil. Evidentemente, há que se dar a devida conta às condi- 
ções políticas desfavoráveis em que se moveu o movimento estu- 
dantil durante todos esses anos. Mas essas condições não explicam 
inteiramente o silêncio da categoria estudantil a esse respeito, já 
que, nesses últimos 2 anos, o movimento estudantil se lançou em 
lutas políticas mais gerais e mais duras. Na verdade, esse silêncio 
é inteiramente adequado aos limites pequeno-burgueses da luta demo- 
crática nas Universidades, bem como às tendências ideológicas da 
classe média brasileira atual, em particular. É claro, no entanto, 
que, nas Universidades, o culto da meritocracia aparece sob nova 
roupagem: é sempre preciso defender a qualidade do ensino e da 
pesquisa, deve-se combater a "massificação" (palavra que sintomati- 
camente substitui o termo democratização) etc. Como Cara a Cara 
interpreta essa cumplicidade tácita da categoria estudantil com a 
estrutura de pós-graduação montada nos últimos anos? Trata-se, a 
seu ver, de "bom senso espontâneo" ou de posição de classe? 

Nesta parte final de minha intervenção, abandono o comentário 
detalhado das posições assumidas por Cara a Cara, para prestar 
alguns esclarecimentos complementares sobre a minha própria posi- 
ção. A Cara a Cara talvez possa incomodar o fato de eu caracterizar 
o movimento estudantil brasileiro, hoje, como a expressão da classe 
média em processo de ruptura com o regime ditatorial. Em primeiro 
lugar, quero deixar claro que isso não significa considerar que o 
movimento estudantil, no Brasil ou em qualquer outro país capita- 
lista (atrasado, ou não), é sempre a representação política da classe 
média. O movimento estudantil das sociedades capitalistas pode re- 
presentar predominantemente a burguesia, a classe média, o cam- 
pesinato etc, conforme o peso desses setores dentro da Universidade; 
e esse depende, de um lado, da capacidade de resistência da bur- 
guesia às lutas populares pela educação, e, de outro, da capacidade 
das demais classes em romper os limites impostos ao processo edu- 
cacional (a preparação da quantidade de força de trabalho necessi- 
tada pelo capital) pelos interesses burgueses. Tomemos um exemplo 
anedótico da França de 1968: nas chamadas Grandes Escolas (como 
a Escola de Minas, a Escola Nacional de Administração, ou a Fun- 
dação Nacional de Ciências Políticas), verdadeiros redutos da bur- 
guesia e altamente resistentes à penetração da classe média, do 
proletariado ou do campesinato, os poucos alunos "gauchistas" so- 
friam um verdadeiro cerco por parte de seus colegas, chegando 
algumas vezes a sofrer agressões por parte da maioria conservadora. 

Em segundo lugar, o próprio movimento estudantil de classe média 
não é, necessariamente, democrático-burguês, ou antiproletário, ou 
anti-socialista. Em artigo anterior, procurei mostrar que a classe 
média pode se aproximar politicamente da classe operária, e mesmo 
aliar-se a ela, no quadro da luta anticapitalista, embora não possa 
fazer-se portadora da ideologia proletária.' Assim, por exemplo, na 
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França p(3s-1968, contingentes da classe média "moderna" aproxi- 
maram-se do PSU, bem como do socialismo autogestionário em geral. 
Assim, o movimento estudantil francês de então não só não destoou 
desse deslocamento "à esquerda" da classe, como também contri- 
buiu para acentuar esse deslocamento. 

Em último lugar, gostaria de dizer algo sobre uma questão que 
não abordei em minha entrevista. Trata-se da questão: o caráter de 
classe do movimento estudantil, numa sociedade capitalista, vai de- 
pender sempre da posição do estudante, enquanto trabalhador, no 
processo social de produção, ou da sua relação de dependência com 
a familia? A resposta é sim, enquanto o estudante (nivel técnico, 
universitário etc.) não se transformar, integralmente, em trabalhador 
em fase de aprendizado.' Mas o que é esse estudante-trabalhador em 
fase de aprendizado? A definição que lhe dá Cara a Cara, na p. 82, 
é insuficiente e retórica: "... boa parte da massa estudantil é cons- 
tituída do técnico trabalhador (de amanhã) que hoje não trabalha 
porque está em treinamento, qualificando seu trabalho". Pergunto: 
como essa condição futura de trabalhador pode determinar a prá- 
tica social do estudante, se ele, na sua realidade presente, já se 
define como trabalhador (o estudante que trabalha), ou mantém 
uma relação de dependência/manutenção com a família ou com o 
Estado (bolsas de estudo, nas sociedades capitalistas avançadas)? 
Resposta: se o 1' estudante já é um trabalhador, o 2' estudante ainda 
não é, integralmente, um estudante-trabalhador em fase de apren- 
dizado, por não gozar de autonomia econômica e ideológica diante 
da família (manutenção) e do Estado (bolsas aos estudantes menos 
favorecidos). Pergunta: como constituir integralmente o estudante 
como trabalhador em fase de aprendizado? A resposta foi dada, na 
prática, pela luta do sindicato dos estudantes da França, a partir 
de 1964, pela instauração do salário estudantil: só o pagamento de 
um salário a todos os estudantes, indiscriminadamente (ricos ou po- 
bres), poderia autonomizar, econômica e ideologicamente, o conjunto 
dos estudantes, com relação à família e ao Estado (a solução pater- 
nalista das bolsas para os estudantes pobres sendo qualitativamente 
diferente do salário pago pelo Estado a todos os estudantes-traba- 
Ihadores, pelo seu trabalho). Essa forma de luta partia, inclusive, 
da intenção de transformar Ideologicamente os estudantes de famí- 
lia burguesa, mediante a sua conversão em trabalhadores-aprendizes. 
Hoje, é sabido que essa luta não foi vitoriosa, malogrando em 
vencer a resistência da burguesia, do Estado e da hierarquia univer- 
sitária. Todavia, a análise que orientou essa luta permanece correta: 
a condição "futura" de trabalhador só poderá repercutir sobre a 
prática "presente" do estudante, quando ele ganhar, no plano eco- 
nômico e ideológico (salário, reconhecimento pelo Estado dessa liga- 
ção entre o seu presente e o seu futuro), a condição efetiva (e não, 
apenas, ao nível da retórica) de trabalhador em fase de aprendizado. 
No caso brasileiro, a categoria estudantil ainda não logrou conquis- 

195 



tar essa condição, razão pela qual a sua situação de classe continua 
a ser definida pela natureza da sua inserção no processo social de 
produção, bem como pela sua relação de dependência/manutenção 
com a família. Era o que tinha para dizer. Espero que, em sua 
resposta, o Conselho Editorial de Cara a Cara esclareça a sua posi- 
ção teórica sobre as raízes sociais e o caráter do movimento estu- 
dantil, para que possamos continuar e ampliar o debate. 

Saudações, 

Décio Saes 

Notas 

1. Ver, por exemplo, Daniel Bensaid e C. Scalabrino, "Um balanço sobre o movi- 
mento estudantil", in Argumento, n. 2, abril de 1976, CACH, Campinas. 

2. Cf. Décio Saes, "Classe média e política de classe (uma nota teórica)", in Con- 
traponto, n. 2, Centro de Estudos Noel Nutels, Niterói, nov. 1977. 

3. Aqui, sustento o ponto de vista defendido, no seu aspecto mais geral (abstraídas 
as nuanças de autor para autor), por Marc Kravetz, "Naissance d'un syndicalisme 
étudiant", in Les Temps Modernes, fevereiro de 1964; por André Gerz, no capítulo II 
("Ktudiants et ouvriers") de Le Socialisme difficile, Editions du Seuil, Paris, 1967; 
e por Jacques Rancière, La Leçon ã'Althusser, Ed. Gallimard, Paris, 1974, capí- 
tulo II ("Leçon de politique"). 

SAIU O N0 56 DOS CADERNOS DO CEAS 

movimento popular 
luta dos operários 
comunidades eclesiais de base 
socialismo 

Assinatura: cheque de Cr$ 160,00 
em nome do Centro de Estudos e Ação Social 
Rua Aristides Novis, 101 — Federação 
40.000 Salvador, BA 
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No momento em  que  se discute  a  reorganização político-partidária, 
o debate  se  amplia  com o  lançamento de 

CONTRAPONTO N? 3 

Leia: 
Novos  Partidos:  As  Opções  da   Oposição 

• Editorial 

• Entrevistas e depoimentos com personalidades das principais 
tendências em encaminhamento: Partido Socialista, Partido Tra- 
balhista,  Frente  Popular, manutenção do MDB 

• Box com algumas lideranças sindicais do Rio e São Paulo 
falando sobre sindicalismo e política. 

Tendências  Recentes  do  Capitalismo  Brasileiro 

Artigo   do   economista   Guido   Mântega   e   da   socióloga   Maria 
Morais. 

Experiências de Mobilização Popular na  Grande São Paulo 

Análise da história e da organização das Sociedades de Amigos 
de  Bairro,  do  prof. José  Álvaro Moysés. 

Movimento  de  Resistência   no   Rio  de  Janeiro 

Registro   de   algumas   experiências   de   luta   e   organização   do 
movimento   popular. 

Contraponto  é  uma  publicação  do  Centro  de  Estudos  Noel   Nutels, 
do  Rio de Janeiro. 
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Saiu o  l9 número de 

EDUCAÇÃO & SOCIEDADE 

Coedição  da   Universidade   Estadual   de   Campinas 
(Faculdade  de  Educação)  e  Ed.  Cortez & Moraes. 

O EDUCADOR PRECISA SER EDUCADO 

Paulo Freire: A Alfabetizarão  de  Adultos  —  Ela  é  um  que  Faier 

AAoacir Gadotti: Introdução  a  uma  Pedagogia  do  Conflito 

Maurício Tragtenberg:  Francisco   Ferrer  e  a   Pedagogia   Libertária 

Demerval Saviani:  Educação   Brasileira:   Problemas 

Carmen Sylvia Vidigal Moraes:  Ideologia  e  Intelectuais  em  Gramsci 

Evaldo Amaro Vieira: Poder e   Educação 

César Augusto Ramos: Propriedade  e  Autoridade 

208 p. — Cr$ 80,00 
Revista  Quadrimestral  de Ciências da  Educação 
Assinatura:   Cr$   210,00 

Centro  de  Estudos  e  Pesquisas  em   Ciências  da   Educação 
Faculdade  de  Educação  —  UNICAMP  —  Campinas,  SP 
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VERSUS 

Coleção encadernada. Edição limitada 

Quem  conhece  Versos  sabe  que  o   jornal   é  uma  fonte  permanente 

de consulta.  As coleções  completas  estão  se  esgotando. 

A   coleção  do   n9   1   ao   n'   7   contém   uma   edição   especial 

em quadrinhos. E a coleção do n" 8 ao n'  14 contém uma edição 

especial  sobre  o  aniversário  de   Pablo   Neruda   e  do  golpe  militar 

chileno.   Comprando   uma   coleção  você  ganha   como   brinde   o   livro 

sobre Paulo Pontes   «A Arte da Resistência» ou um Livrão de Quadrinhos. 

Cada coleção sai a Cr$ 300,00. 
Mande um cheque nominal ou vale postal 
para: 
Editora Versus Ltda. 
Rua Capote Valente, 376 
05.409 São Paulo, SP 

199 



EM TEMPO: 
SEMANÁRIO NACIONAL 

Os trabalhadores, a economia e a política. 

AJUDE EM TEMPO A SEGURAR 
O ROJÃO! 

Bomba à mineira, não. Tutu, sim. 
Em Tempo não se intimida com os atentados que vem sofrendo. 

Mas, bombas ajudam a causar rombos no orçamento. 
Dê uma força para a imprensa combativa e independente. 
Faça uma assinatura de Em Tempo, ou convença os amigos. 

Ajude um jornal malcriado a continuar jogando 

francelino no ventilador. 
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EM  TEMPO; 

novo   semanário   nacional, 
Independente,   democrático. 
Um   jornal   de   oposição,   membro 
do   time   da   imprensa   alternativa. 
Sua   meta:   contribuir   na   iuta 
por   liberdades   democráticas. 
particularmente   na   defesa   da 
livre  organização  e   expressão 
dos   trabalhadores. 
Ao   jornal   Interessam   todos   os 
assuntos;   a   cultura,   a   economia, 
a  política,  etc. 
EM   TEMPO  pretende   ser  um  jornal 
colado   ao   tempo   presente,   capaz   de   debater 
—   e   desenvolver  — 
idéias   sobre   o   futuro.   Assim,   a 
questão  operária,   a   questão  atual 
dos  sindicatos  e das  oposições 
sindicais,   ocupam   em   nossas 
páginas   um   lugar   de   destaque. 
CONHEÇA,   LEIA,   DISCUTA,   DIVULGUE 
E   ASSINE   EM   TEMPO. 
(redação:   rua   Mateus   Grou,   57   —  Pinheiros, 
São   Paulo 
EM  TEMPO — publicação  da 
Editora  Aparta   S/A. 




