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A política neoliberal ferrovias e portos, o valor do 
iniciada nos tempos de orçamento da união destinado 
Collor, desenvolvida por à saúde não passa de 3,98% de 
FHC e agora mais sofisticada um total de 2,150 trilhões de 
na era PT de Lula/Dilma, está reais, bem menos que os 
l e v a n d o  m i l h a r e s  d e  47,19% (1 trilhão de reais) 
brasileiros ao profundo nível destinados aos pagamentos de 
de desconsolo e desespero. juros e amortizações da 
Na verdade, não há nada de dívida pública (interna e 
novo nesse liberalismo a não externa). Para os ricos, o 
ser o ultra-conservadorismo governo do PT promove 
em defesa dos interesses do privatizações como à dos 
capital. O PT não é mais o aeroportos de Guarulhos, 
mesmo e agora resolveu Campinas e de Brasília, 
mostrar a sua face anti- c r i a ç ã o  d a s  O S  –  
revolucionária e servil aos Organizações da Saúde, que 
interesses do patrão desde “concede” às empresas 
que assumiu a presidência da privadas o direito de explorar 
república com Lula, principal a  s aúde  po r  me io  da  
conciliador histórico, e agora administração dos hospitais 
com Dilma, que segue p ú b l i c o s ,  p r o m o v e n d o  
fielmente a política pró- contratações com baixos brasileiro terá que pagar mais cada quatro anos prometem 
capitalista de conceder salários, terceirizações e t a x a s  a o s  a e r o p o r t o s  melhorias em troca do voto 
benefícios aos empresários impossibi l i tando novas privados. E o mais absurdo, a sem esperança da gente 
enquanto distribui migalhas contratações por meios de INFRAERO, sob o comando humilde. Os trabalhadores 
aos trabalhadores. concursos públicos. Na do PT, está disposto a pagar preocupados com o excesso 

educação, a privatização já se um “prêmio” de até R$ 250 de contas graças ao crédito P r i v a t i z a ç õ e s ,  
i n i c iou  po r  me io  dos  mil para os trabalhadores que fácil liberado pelo governo, repressões aos grevistas, 
p r o g r a m a s  R E U N I  e  optarem migrar para as com intenção de promover o caixa-dois, compra de votos, 
PROUNI, que oferecem empresas privadas. Nada alto consumo, não percebem acordos  po l í t i cos  que  
isenções de impostos e mais conciliador com o que sua renda não é suficiente arrancam elogios de Maluf e 
investimentos para o ensino capital, entrega de bandeja os para lhes proporcionar saúde, Elke, aumento salarial 
superior privado. aeroportos mais rentáveis e e d u c a ç ã o  e  m o r a d i a  i r r isór io ,  são algumas 

Além de dilapidar o de quebra promove a mais decentes, mas tão pouco ca rac t e r í s t i ca s  de  um 
pa t r imônio  púb l i co ,  o  cara e sem vergonha política consegue ver alternativa que governo que realmente não 
governo PT/Dilma ainda d e  d e s t r u i ç ã o  d o  não seja trabalhar mais e serve aos trabalhadores. Em 
oferece o BNDES como funcionalismo público. mais, ocupando sempre o 2011, o Brasil se tornou a 6ª 
principal credor para as Embora o discurso tempo livre de se desenvolver maior economia do mundo 
empresas transnacionais que televisivo seja o do Brasil do intelectualmente, para o lazer com um PIB de R$ 4,143 
desejam comprar o direito de desenvolvimento e imune às e até mesmo para questionar trilhões, mas ainda segue 
explorar a riqueza nacional. ondas tempestuosas da crise a dura realidade que vivem.como uns dos piores países 
Ou seja, vende o patrimônio e s t r u t u r a l  d o  c a p i t a l  A conciliação de em distribuição de renda, 
nacional e ainda empresta o internacional, o cotidiano do classes é o norte que guia o ficando em 4º pior lugar em 
dinheiro do povo para o trabalhador continua o PT. Conciliação impossível d e s i g u a l d a d e  s o c i a l .  
pagamento  (o  BNDES mesmo, senão pior. No Brasil no capitalismo, pois a razão Segundo dados do IBGE de 
financiará até 80%). da 6ª economia mundial, os de existência do patrão é 2010, mais de 60% da 

10% mais ricos da população explorar o trabalhador, é 
possuem 44,5% do total dos obter o máximo de lucro 
rendimentos, ou seja, os ricos tomando do trabalhador a sua 
possuem uma renda 39 vezes capacidade física e mental de 
maior que a dos pobres. produzir para o bem comum. 
53,8% população brasileira Não pode haver paz e justiça 
não estão ligados a qualquer social quando se governa 
rede de esgotos e cerca de para os ricos e promove 
11,4 milhões de pessoas saques aos direitos dos 
vivem em favelas. Cidade trabalhadores. Não pode falar 
como Belém, 53,9% da de “um país para todos” 
p o p u l a ç ã o  v i v e m  e m  quando apenas uma pequena 
péssimas condições de parcela da sociedade é dona 
moradia. Basta ver o ranking das fábricas, terras e bancos, 
d o  I D H  –  Í n d i c e  d e  enquanto os trabalhadores 
Desenvolvimento Humano sofrem com as péssimas 
de 2011 em que o Brasil condições de moradia, saúde, 

Com a privatização ocupa a 84ª posição, bem transporte, violência e população economicamente 
dos três principais aeroportos atrás de Cuba (51ª posição). corrupção. Existe um comitê ativa recebem até dois 
que juntos respondem por Esse é o Brasil em que gerencia a melhor forma salários mínimos, enquanto 
30% dos passageiros, 57% da pleno desenvolvimento de explorar os trabalhadores que no mesmo período, 
carga e 19% do movimento petista que, embora estando e que, infelizmente, partidos contraditoriamente, cresceu 
aéreo brasileiro, além de ferir entre os 10 países mais ricos que se dizem de esquerda 6 , 2 %  o  n ú m e r o  d e  
a soberania nacional, abrirá do mundo, possui um salário sentam lado a lado com o milionários brasileiros, 
caminhos para que outros mínimo de apenas R$ 622,00, capital. A luta por justiça chegando a 165 pessoas com 
aeroportos sejam entregues às bem distante dos R$ 2.616,41 social deve conduzir o povo a patrimônio superior a um 
transnacionais, pois cerca de calculados pelo DIEESE d e s t r u i r  e s s e  c o m i t ê ,  milhão de reais.
70% dos 67 aeroportos conforme a Constituição c o n d e n a r  t o d o s  o s  É assim, enquanto a 
a d m i n i s t r a d o s  p e l a  Federal. Infelizmente esses responsáveis pela miséria e representante de plantão do 
INFRAERO dependem da t r a b a l h a d o r e s  v i v e m  fome e distribuir a riqueza capitalismo no Brasil, a 
receita total para custear seus m a r g i n a l i z a d o s  d a s  para quem realmente a presidenta Dilma, anuncia 
gastos. Diante disso, quem principais decisões políticas produz: os trabalhadores.um pacote de privatizações, 
pagará essa despesa? Sem tomadas  pe los  nossos  disfarçadamente chamadas 
dúvida, mais uma vez, o povo governantes que uma vez em de concessões, de rodovias, 

Estudar, organizar, lutar!

N ã o  h á  o u t r a  s a í d a  p a r a  o s  
trabalhadores do campo e da cidade que não seja 
a luta ferrenha contra o capitalismo. Ao mesmo 
tempo não existe outro sistema econômico-
social capaz de resolver os problemas gerados 
pela exploração de uma classe sobre outra que 
não seja o socialismo. Isto é fato e a história tem 
nos mostrado isso. A pergunta é como 
desorganizar esse Estado e organizar um novo 
sistema onde a justiça social deixe de ser lei e 
passe a ser algo comum no cotidiano das 
pessoas?

Se não conhecermos a nossa história, a 
história das coisas ao nosso redor, jamais 
entenderemos o presente e tampouco seremos 
capazes de compreender o nosso futuro. A 
negação desse conceito leva à ignorância acerca 
das desgraças que, infelizmente, estão se 
tornando coisa comum para os cidadãos. A 
violência no campo e na cidade, a corrupção, 
concentração de riqueza pelos ricos, a retirada 
constante dos direitos dos trabalhadores, são 
exemplos que nos atingem cotidianamente. 
Acreditar em destino seria o mesmo que renegar 
a inteligência que nos faz diferente dos outros 
animais, então não adianta ficar esperando por 
dias melhores com a fé em alguma coisa ou em 
algum “i luminado”.  Os  verdadei ros  
protagonistas da história são os trabalhadores, 
mas para isso, devem ter consciência de sua 
existência e de sua intervenção nas coisas que os 
cercam.

Uma vez adquirida essa consciência 
(por meio da convicção do papel do ser humano 
na sociedade), ainda será necessário a união e a 
organização em prol do benefício comum. A 
exploração do capital transforma o trabalhador 
solto ao vento, em máquina desalmada e pré-
programada para obedecer a todos os comandos 
enviados via televisão, rádio ou internet. E 
quase todo comando tem a mesma mensagem: 
consumir e não questionar nada.

A crise estrutural do capitalismo traz 
hoje consigo uma política anti-trabalhador 
nunca visto na história. O rebaixamento dos 
salários, os desempregos em massa, os saques 
dos direitos trabalhistas (leia-se flexibilização 
das leis trabalhistas – terceirizações), o aumento 
do preço da cesta básica, o aumento da 
corrupção e dos lucros dos bancos e empresas 
são motivos reais para que a organização dos 
trabalhadores inicie a luta pela derrubada desse 
sistema vil. Essa luta deve apontar o fim da 
sociedade dividida em classes sociais (ricos e 
pobres) e a construção do socialismo como 
etapa inicial ao comunismo. Ou seja, sem 
conciliação de classe, sem esperanças que 
reformas e reformadores mudarão a péssima 
situação em que se encontram os trabalhadores 
hoje.

Conjuntura nacional

Privatizações do governo PT Lula/Dilma
e outros assaltos aos direitos dos trabalhadores



não pode acontecer de outra forma. repentino, inesperado. O fato é que ele não pagam os salários e definem a legislação 
A legislação militar, de uma filosofia podia ser pronunciado antes da sua eclosão. Da pertinente às polícias e aos bombeiros), não 

que na era moderna foi engendrada pelos mesma forma, é também sempre normal que a quer dizer que não haja objetivos políticos, ou 
prussianos, impõe um regime de disciplina e de maioria dos participantes de um levante que estes não acabem vindos para a ordem do 
castigos por supostas falhas que não permite reivindicatório de militares acabe entrando nele dia quando destes movimentos. O direito de 
qualquer forma de manifestação de depois de seu início. Os próprios participantes, votar e ser votado por parte dos praças, que 
descontentamento dos militares em relação a na maioria, não sabiam que aconteceria, ou pelo existe no Brasil apenas à partir de 1988, foi 
sua condição de vida e às relações de trabalho. menos não sabiam o momento em que também propiciador destes movimentos 
Antes do exército moderno prussiano, tínhamos aconteceria. Isso não quer dizer que suas acontecidos em diversos estados da federação. 
forças militares formadas conforme as classes lideranças sabiam necessariamente. Pode haver Os praças passaram a ser procurados pelos 
sociais. Os nobres eram os oficiais e os servos a situação propícia, pode haver um plano, mas o partidos e por seus representantes nos poderes 
compunham “a tropa”. Os nobres, pela sua movimento acabar irrompendo por um fato instituídos, especialmente no parlamento. 
condição de classe, tinham a autoridade para gerador, por mais um absurdo, por um grito, por Depois de algum tempo de terem sido 
mandar e desmandar, até mesmo para matar o um gemido. procurados, os próprios praças passaram a 
servo na condição de soldado que se recusasse a E depois disso, mais nada pertence ao procurar a política. Além disso, a natureza do 
cumprir uma ordem, ou que mostrasse mundo das “ordens dadas são ordens trabalho do policial ou do bombeiro é de ordem 
“covardia” no momento do combate. Não é por cumpridas”. Depois do primeiro “não senhor”, civil, junto à sociedade, e, se “os militares não 
acaso que ainda hoje a espada constitui-se num ninguém mais segura a massa, pois desobedecer são impermeáveis” ao sentimento geral da 
dos símbolos dos oficiais, instrumento que era o superior hierárquico é um dos crimes mais sociedade, os policiais e bombeiros vivem isso 
usado para penetrar pelas costas o soldado que graves que um militar pode cometer. Quem no seu quotidiano de trabalho. Estes diversos 
se recusasse a marchar em frente. Os soldados disser “não senhor” na hora “errada” e não for movimentos têm servido para inserir ainda mais 
usavam lanças. Em tempos modernos, os preso em flagrante por desobediência, pode os praças na política, elegendo vereadores e 
soldados usam fuzis e os oficiais, pistolas, mas a fazer tudo mais que tiver vontade de fazer. deputados.

Nas duas últimas décadas, os militares espada não deixou de ser o instrumento de gala Abrem-se as portas do céu, e o mundo pertence 
que  se  levantaram em movimentos  dos oficiais. A revolução burguesa destituiu o aos de baixo. “Um vento forte se ergue(rá) 
reivindicatórios são policiais e bombeiros status das classes sociais do período medieval, e arrastando o que (havia) houver no chão”! As 
militares, geralmente os praças (soldados, criou outros, sob o ilusório argumento da angústias de tantos e tantos momentos rebentam 
cabos, sargentos e subtenentes), diferente do igualdade entre todos os seres humanos. Na em um mar de expressividade. Matar ou morrer 
que acontecia no passado, quando eram os caserna, este princípio universal burguês não é menos representativo do que ter dito “não 
militares das Forças Armadas que “tomavam o resiste por um minuto. Era preciso criar um senhor” na hora “errada” e ainda estar livre. E, 
céu  de  assa l to”  para  expr imir  sua  conjunto de pressupostos que pudessem manter se existe um sentimento coletivo na massa dos 
inconformidade com o tratamento desumano um efetivo militar organizado, disciplinado, iguais, lá se vai mais um navio, para as mãos de 
que vinha das cúpulas militares e políticas. É pronto para cumprir qualquer ordem, mesmo as um João Cândido. E as reivindicações 
célebre o “revolução dos marinheiros”, de 1910, mais absurdas. Um conjunto de homens (e corporativas, as causas exatas dos reclames, 
mais conhecida como “a revolta da chibata”. algumas mulheres) capazes de obedecer passam a ser o que menos importa, pois agora as 
Depois disso, tivemos o levante dos sargentos cegamente. Os prussianos foram os mais questões militares, e a própria filosofia militar, é 
de Brasília em novembro de 1963, ou a “greve pródigos, ou os primeiros a obter grande êxito que está em confronto. Os praças rebelados se 
dos marinheiros”, de março de 1964. Tivemos nisso. sentem, talvez pela primeira vez na vida, iguais Ainda assim, não existe sentimento de 
também o movimento tenentista da década de aos outros seres humanos, inclusive iguais a transformação. Por mais radicalizados que 
1920, tendo como maior expressão a Coluna seus comandantes em termos de direitos e de tenham sido ou que sejam os movimentos 
Prestes, e ainda a participação de muitos condições de fazer valer o seu direito. A arma e a reivindicatórios dos praças, seus representantes 
militares na tentativa de revolução de 1935. força bruta talvez seja o argumento que melhor no parlamento, na maioria dos casos, são 
Estes dois fenômenos são, no entanto, de outra conheçam. defensores da ordem, da mesma ordem 
característica, que merece reflexão em separado Faz duas décadas que os militares das econômica, social e política que massacra a 
e não neste texto, que pretende tratar do polícias e dos bombeiros têm sido os maioria dos trabalhadores e que impõe aos 
movimento dos praças das polícias e dos protagonistas destes momentos. Em mais da praças justamente este regime de servidão. Sim, 
bombeiros das duas últimas décadas. metade dos estados da federação, já ocorreram em uma sociedade onde a maioria é explorada e 

Infelizmente, quando se fala em movimentos de praças (às vezes com oprimida, sempre será necessário haver uma 
praças na política, a esquerda costuma lembrar participação de parte dos oficiais) reivindicando “tropa de contenção” dos movimentos 
quase que exclusivamente do Cabo Anselmo, melhores salários, mas nem sempre este é o populares. Os representantes dos praças no 
um dos marinheiros rebelados em 1964, que elemento, a reivindicação que salta à frente, parlamento, com raras exceções, não percebem 
virou (ou já era) agente de provocação e de pelas razões expostas acima. isso, ou, se percebem, acham normal, o que é 
delação da ditadura civil-militar. Cabo O que tem faltado a estes movimentos ainda pior.
Anselmo, que em tese teria se transformado em é uma organização política e uma consciência Como “os mili tares não são 
militante da resistência à ditadura, foi usado política de transformação. No geral, a única impermeáveis à política”, aqueles que vão para 
para a delação de diversos militantes de transformação que miram é a transformação da a política tendo vindo destes movimentos, 
esquerda, incluindo sua namorada, que, caserna: melhores salários, dignidade na refletem exatamente o que é a política no Brasil 
grávida, morreu sob tortura. Ainda vive carreira, humanização dos regulamentos de hoje, com raras exceções. Pode ser diferente, 
escondido nas páginas amargas da história militares. Por vezes, é comum nas conjunturas e os militares serem permeáveis também à 
brasileira, e só aparece em jornais e revistas A filosofia militar, com seu conjunto de greve (palavra proibida para militares), a política de esquerda de forma mais 
quando quer vender mais uma entrevista. de normas e procedimentos, mantém a caserna maioria se tornar favorável à desmilitarização significativa? Pode, mas para isso é necessário 
Evidente que um caso como este chama mesmo distante dos valores universais burgueses do das polícias e dos bombeiros. Mas este também que haja efetivamente um projeto de 
a atenção, mas o fato é que milhares de iluminismo, mais que qualquer outro sentimento também reflui depois do esquerda que se faça perceptível e viável para 
marinheiros estiveram prontos para o combate agrupamento de trabalhadores em relação as movimento, pois a maioria dos próprios amplos setores da sociedade. Estes militares, os 
contra os golpistas naqueles dias fatídicos do seus patrões e chefes. A mordaça é o participantes nem sabe viver se não for como tratados neste texto, não farão aquilo que os 
começo de abril de 1964. Faltou-lhes comando aprendizado inicial, que penetra nos corpos e militar, e quase todos têm muita insegurança do partidos de esquerda estão sendo incapazes de 
político dos “chefes” de uma resistência que não nas mentes através do treinamento pesado, que viria pela frente caso houvesse de fato a fazer. Mas poderão ajudar a fazer, se houver 
ocorreu. Dezenas deles passaram para a começando pela aceitação de que “ordem desmilitarização. trabalho planejado nesse sentido.
resistência armada à ditadura, tendo muitos recebida é ordem cumprida”. Diferente disse, é Se não têm programa transformador 
mortos em combate, alguns presos e tantos punição, que pode ser de restrição da liberdade, para além das questões imediatas da caserna e 
outros ingressados no rol dos “desaparecidos”. de exclusão (expulsão), ou mesmo do da relação com os governos dos estados (que 

Tanto em 1910, quanto em 1963 e fechamento da possibilidade de ascensão na 
1964 os militares de baixa graduação se carreira. Sem contar o achincalhe quotidiano 
levantaram contra as péssimas condições de dos superiores e até dos próprios pares em 
vida e tratamento desumano a que eram relação àqueles que são considerados incapazes 
submetidos. Em 1910, contra o castigo físico; de fazer certas coisas, de adotar certos 
em 1963, contra a proibição do direito de votar e procedimentos. Em circunstâncias especiais, a 
ser votado; em 1964, contra a brutalidade de ter massa de praças acaba se percebendo na mesma 
que comer carne podre. Estes e outros condição, desprestigiada e igualmente 
ingredientes foram a gota d'água que faltava maltratada pelas cúpulas, pelos oficiais, ou por 
para a explosão, já que o regime militar é parte dos oficiais, aqueles que detêm os 
mesmo angustiante todos os dias. São principais postos de mando. A situação de 
movimentos que, pela causa motivadora, angústia compulsiva deixa de ser um suplício 
podem ser classificados com reivindicatórios. individual, pulverizado, e se torna um clamor 
Assumiram a simbologia política que ainda hoje coletivo, que ainda no começo é silencioso. Os 
tem pela peculiaridade desse tipo de tempos passam e a manutenção da mesma 
movimento, pela forma explosiva que situação de injustiça, leva a agremiação de 
adquirem. Sim, movimento reivindicatório de idéias, de propostas e de propósitos. Mesmo 
militares sempre assume a forma de uma quando o movimento não é espontâneo, ele 
explosão, de um levante, e isso ocorre porque acaba aparecendo ao mundo como algo 
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OS ESTERTORES DA CASERNA
Uma reflexão sobre o movimento dos praças

João Cândido (dir.)
Líder da revolta da chibata
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1. Voz Operária (VO): Como caracterizar a estrutura dessa estrutura sindical?
Sindical Brasileira? Quais são os seus elementos O seu elemento central é a necessidade de que o 
principais? Estado – seja por intermédio de um Ministério, seja por 
Armando Boito Jr.: Deixe-me começar por uma intermédio do judiciário – reconheça uma organização 
advertência teórica. Nós vamos falar da instituição como sindicato para que essa organização possa 
sindical brasileira. Ora, algumas tradições marxistas têm funcionar como tal, isto é, para que possa negociar 
por orientação ignorar a importância das instituições condições de trabalho e salário com o empregador. 
políticas e menosprezar o debate sobre a instituição Outros elementos importantes da estrutura são a 
sindical. Isso porque imaginam que apenas a economia unicidade sindical, por intermédio da qual a 
determina a prática dos agentes sociais. Supõem que a representação sindical oficial é concedida em regime de 
instituição sindical, seja qual for a sua estrutura monopólio para um sindicato representar um 
organizacional, pode comportar qualquer linha política. determinado segmento dos trabalhadores numa 
Tudo dependeria, única e tão somente, de quem ocupa a determinada base geográfica, e a capacidade legal, que o 
direção do sindicato. Essa não é, certamente, a posição Estado outorga ao sindicato, de ele impor contribuições 
teórica de Marx, de Engels e de Lênin. aos trabalhadores associados e não associados. O 

Marx mostrou que a organização institucional do reconhecimento oficial do Estado é o elemento de base 
Estado capitalista é imprópria para o exercício do poder da integração, sem ele os demais não poderiam existir. 
operário e analisou o que ele denominou a forma Contudo, a unicidade sindical e as contribuições 
institucional própria do poder operário em suas compulsórias são elementos muito importantes de sindicalismo reformista. No entanto, foram esses 
reflexões sobre a Comuna de Paris de 1871. Para Lênin, controle do aparelho sindical pelo Estado. É esse tipo de sindicatos que criaram o Labour Party, um partido 
em suas análises consagradas no livro O que fazer?, a estrutura que, como já disse, integra o sindicato ao operário reformista responsável pela implantação do 
forma institucional de organização do partido operário Estado e, num mesmo movimento, afasta-o dos Estado de bem-estar no Reino Unido. Esse partido e os 
está indissoluvelmente ligada ao seu caráter reformista trabalhadores. seus candidatos eram sustentados pelos sindicatos – 
(organização frouxa) ou revolucionário (centralismo hoje, a situação mudou. Logo no início do século XX, a 
democrático). Pois bem, os marxistas brasileiros 2. VO: A intervenção do Estado na vida sindical justiça tentou impedir esse esquema. Os sindicatos 
deveriam seguir essa tradição teórica e refletir mais também não seria parte da estrutura sindical? britânicos se rebelaram, fizeram campanha por todo o 
sobre a forma da nossa organização sindical, forma essa Armando Boito Jr.: Sim, faz parte. Eu me referi aos país e a justiça teve de recuar. Aqui no Brasil, tanto 
que foi implantada em nosso país na década de 1930 e elementos centrais da estrutura sindical. São esses reformistas quanto revolucionários aceitam a interdição 
que, passando por modificações, persiste, no essencial, elementos que possibilitam essas intervenções todas. da justiça burguesa e não repassam, a não ser 
até os dias de hoje. Vou dar alguns exemplos: a organização por categoria, a clandestinamente, fundos sindicais para partidos e 

Feita essa advertência, entremos no miolo da sua intromissão do Estado nas finanças do sindicato, o poder candidatos. O Estado pode tutelar porque é ele que 
pergunta. A estrutura sindical brasileira é uma de tutela do Estado sobre as eleições sindicais e, garante esses fundos e os sindicalistas são realistas: 
instituição integrada ao Estado capitalista graças a inclusive, o seu poder de destituir e de constituir as sabem que se não se curvarem, poderão perder os fundos 
alguns mecanismos legais e organizativos que se diretorias dos sindicatos oficiais. financeiros propiciados pelo Estado.
reproduzem graças a determinada ideologia. A O dinheiro do sindicato é proveniente de impostos A imposição de organização por categoria é outro 
integração ao Estado possibilita que o sindicato possa ou contribuições assegurados pelo Estado. É claro, tipo de intervenção e é uma intervenção que estimula o 
viver distante dos trabalhadores ou – em casos extremos portanto, que o Estado pode tutelar o uso desse dinheiro. corporativismo. Por que não se parte para uma 
e que são muitos – até separado da sua base. A No Brasil, os sindicatos estão proibidos de repassar organização em outras bases? Teve um tempo em que a 
dependência do sindicato diante do Estado tem como fundos financeiros para candidaturas que queiram CUT falou muito em organização por ramo. Por que não 
contrapartida sua independência diante dos apoiar. Veja o contraste com a situação britânica. Lá, implementam isso? Porque, não sendo permitido pela 
trabalhadores. Quais são os principais mecanismos como sabemos, se trata do tradeunionismo, um legislação, nenhum sindicalista vai fazê-lo, pois isso 

significaria cair na ilegalidade sindical e perder as 
supostas vantagens conferidas pela estrutura.

São os elementos centrais da estrutura que estão 
por trás, também, do papel das DRTs e da justiça nas 
eleições sindicais e na capacidade do Estado de destituir 
e nomear direções. Esse é, poderíamos dizer, mais um 
efeito da estrutura que a estrutura ela mesma. Se é o 

Estado quem deve dizer qual é o único sindicato que 

representa uma determinada categoria numa 

determinada base territorial, é claro que tal 

capacidade já lhe confere o poder de destituição de 

uma diretoria que tenha utilizado de maneira ilegal o 
poder que o Estado lhe conferiu e de constituição de 
diretorias, isto é, de nomear interventores em situação de 
crise. Em períodos de ditadura ou de aumento da 
repressão, os governos utilizam esses recursos de 
maneira massiva e ostensiva; nos períodos 
democráticos, esse recurso é usado molecularmente e, 
muitas vezes, por solicitação dos próprios dirigentes 
sindicais que pretendem ocupar o lugar dos dirigentes 
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destituir e nomear dirigentes sindicais, como se fez interpõe, por isso, uma muralha da China entre a luta 
tantas vezes na história do Brasil, como decisão reivindicativa e a luta socialista. O grande prejuízo para 
unilateral de regimes ditatoriais, e como se faz ainda o movimento operário é, portanto, um prejuízo político. 
hoje, numa situação de democracia, quando o Judiciário Porém, até mesmo no plano da luta reivindicativa, essa 
intervem nos sindicatos para arbitrar disputas de base e estrutura, por desestimular a organização dos 
de eleições entre correntes sindicais rivais. Numa trabalhadores nos seus locais de trabalho e por colocar 
situação como essa, as correntes atuantes no nas mãos do Estado o poder de proteger as lideranças 
sindicalismo teriam de mostrar, na prática, a sua sindicais que lhe são mais próximas, essa estrutura tolhe, 
representatividade e ter capacidade política para inclusive, a luta reivindicativa.
arrecadar fundos sindicais junto aos trabalhadores. O 
foco da atuação dos sindicalistas seria a massa 5. VO: Em 2003, o governo Lula apresentou um 

trabalhadora e nunca os corredores do Ministério do projeto de reforma sindical. Qual a sua análise a 

Trabalho ou do Poder Judiciário. Numa situação como respeito deste projeto? Como você analisa o decreto 

essa, as direções fazem a luta de ideias, de propostas e de de reconhecimento das Centrais Sindicais?

linha de atuação e os trabalhadores escolhem, Armando Boito Jr.: A reforma sindical não prosperou, 
selecionam, permitem que algumas prosperem e porém, o projeto nascido do Fórum Nacional do 
condenam outras à decadência. Nos países onde há Trabalho previa tanto a manutenção da unicidade 

encontram próximos dessa situação. Essa estrutura liberdade sindical, a tendência é a de o número de sindical quanto das contribuições sindicais obrigatórias, 
alimenta uma concepção pequeno-burguesa do Estado, sindicatos ser muito menor que aquele existente no isto é, previa a manutenção da estrutura sindical. O único 
como entidade promotora e protetora da organização dos Brasil. Os sindicalistas somam forças para criar e resultado da reforma foi a legislação de reconhecimento 
trabalhadores, em vez de mostrar aos trabalhadores que consolidar grandes sindicatos e podem lutar para das centrais sindicais que passam, desde então, a entrar 
eles devem contar com a sua própria força.implantar e consolidar um sindicato unitário, sem no rateio do imposto sindical – e a verba proveniente 

Os estudos sobre sindicalismo no Brasil, que são romper, contudo, com o direito ao pluralismo e sem desse rateio é milionária. A proliferação de centrais 
muitos e, talvez, representem uma das áreas de pesquisa pretender, portanto, voltar à situação de unicidade. sindicais na década de 2000 é um fenômeno complexo. 
em que mais se conhecem estudos de casos específicos, Unidade e unicidade sindical são coisas muito Reflete, de algum modo, a força do sindicalismo. A 
esses estudos mostram a existência, desde a década de diferentes. No Brasil, os movimentos populares os mais legislação sindical e os sucessivos governos proibiam a 
1930 e até o presente, de um padrão de organização e de variados funcionam e atuam dessa maneira – movimento organização de centrais sindicais. Porém, reflete, 
luta sindical que desestimula a participação dos camponês, movimento por moradia, movimento também, a condição subalterna do sindicalismo 
trabalhadores. Lênin dizia que o sindicalismo pode ser estudantil e, até, uma boa parte do movimento sindical brasileiro: a dependência diante do reconhecimento do 
uma escola de guerra ou de socialismo; pois bem, no dos funcionários públicos. Por que é que somente o Estado e a verdadeira corrida às verbas do imposto 
Brasil ele deseduca politicamente os trabalhadores. No movimento sindical não poderia funcionar a agir assim? sindical. Criou-se uma situação curiosa: os ardorosos 
Brasil, em muitos aspectos, é o Estado capitalista que Por que é que apenas o sindicato precisaria da tutela do defensores da unicidade sindical em nome da unidade 
desempenha, para o sindicato, a função que os partidos Estado? dos trabalhadores praticam, sem pejo, o pluralismo 
social-democratas e comunistas desempenharam e sindical. Temos, hoje, sete centrais sindicais e todas elas 
desempenham para o sindicato: ser uma referência 4. VO: Em sua opinião, quais são as principais defendem a unicidade em nome da unidade!
política legítima para orientar a vida sindical. É verdade implicações dessa estrutura para o movimento 
que o sindicato de Estado pode até estimular a luta contra sindical?
os empregadores, mas estimula, pela sua própria Armando Boito Jr.: Essa instituição sindical A entrevista completa está publicada no 
estrutura organizativa (reconhecimento, unicidade e desestimula a participação ativa do trabalhador e pode, jornal VOZ OPERÁRIA.
impostos) e pelo funcionamento daí decorrente  no limite, viver e se reproduzir sem associados – e temos 
(intervenção multifacetada e permanente do Estado na muitos exemplos de sindicatos no Brasil que se 
vida sindical), a ilusão frente ao Estado capitalista e 

www.cclcp.org
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A luta dos trabalhadores/as da saúde e do quais o governo do Estado está transferindo a gestão Por tudo isso, solidarizamo-nos e nos somamos a esta 
SindSaúde de Santa Catarina é fundamental, não dos hospitais públicos. Já foram entregues seis luta. Assim como apoiamos a greve deflagrada pelo 
apenas para a categoria, mas para todos os usuários do unidades: Hemosc, Cepon, Samu, Hospital Infantil de fato do governo não atender as justas reivindicações da 
SUS. Joinville, Hospital Regional de São Miguel do Oeste e categoria.

Há muito tempo, os sucessivos governos de  Hospital Regional de Araranguá. Evidentemente que o 
Assinam essa nota:Santa Catarina vem privatizando a saúde pública objetivo destas empresas é lucrar com a saúde, através 
Corrente Comunista Luiz Carlos Prestes - CCLCPatravés das terceirizações da nutrição, da limpeza, dos do atendimento de planos privados, superfaturamento, 
Movimento Avançando Sindical - MASlaboratórios e outros serviços essenciais. A desculpa é trabalho precarizado dos servidores e diminuição da 
Juventude Comunista Avançando - JCAde que com a terceirização poupam-se gastos. qualidade do atendimento à população.

Contudo, o próprio Tribunal de Contas do Estado Nesse contexto, a luta dos trabalhadores da 
(TCE) registra que o governo estadual gastou R$ saúde pelo fim da hora plantão (com a incorporação do 
312,55 milhões com terceirizações, em 2011. Este seu valor ao salário), a exigência de contratação de 
valor representa um crescimento de 24,32% em relação mais funcionários para todas as unidades que os 
ao ano anterior. Em termos acumulados, entre 2007- necessitam, casada à defesa do SUS e contra a 
2011, enquanto os gastos correntes do Estado privatização da saúde, merece o apoio de toda 
cresceram 47,76%, as despesas com terceirizados população! Melhores condições de trabalho, melhores 
aumentaram 94,62%. Enfim, com as terceirizações o salários e mais funcionários significam atendimento de 
governo está diminuindo a qualidade dos serviços, mas qualidade para o povo. 

Atualmente, a luta contra a entrega dos aumentando os gastos. Quem ganha com isso? 
hospitais públicos para as OS e o HU para a EBSERH é Empresas de serviços que financiam campanhas e 
urgente e necessária. A privatização da saúde pública é depois cobram a “troca de favor”. Do outro lado: o 
t rágica ,  pr incipalmente  para  as  camadas  povo espera e morre nas filas!

Além das terceirizações, a saúde vem sendo empobrecidas. Defender o SUS, ou seja, a saúde 
privatizada através das chamadas Organizações pública, gratuita, estatal e universal é uma tarefa de 
Sociais (OS's). Trata-se de empresas privadas para as todos/as que defendem a vida e os direitos do povo.

Nota de apoio à luta dos trabalhadores da saúde e ao SindSaúde
(Nota conjunta CCLCP, MAS e JCA / SC)

Entrevista - continuação



           A continuidade da política de federação sindical cartorial sem a pretensão 
“austeridade fiscal” ou de “ajustes de organizar os docentes, existindo apenas no 
estruturais”, decorrentes da crise estrutural “papel” para efetivar acordos com o governo, 
do capital, tem levado os governos a adoção ou seja, conciliação sem resistência alguma, 
de políticas anti-sociais nos mais diferentes criada dentro do MEC para dividir 
campos de intervenção do Estado. institucionalmente o movimento docente. A 

reposição salarial parcial da inflação entre os            Assim, nas nações em que a crise se 
anos de 2010 e 2015 representa uma manifesta de forma mais contundente, os 
conquista deste movimento grevista, por servidores públicos tem sido alvo de políticas 
outro lado, os elementos essenciais que de demissões em massa dos trabalhadores 
deram origem a esta greve não foram sem estabilidade, redução salarial e alteração 
minimamente resolvidos. A carreira docente dos direitos de aposentadoria reduzindo seus 
permanece uma colcha de retalhos, com a valores e ampliando o período (tempo de 
intensificação da ingerência do MEC sobre a trabalho) necessário para o exercício do 
organização do trabalho docente nas IFES, as direito. Trata-se de uma política em que os 
condições de trabalho indicam um processo recursos dos trabalhadores (direitos sociais) 
crescente de intensificação da precarização, são convertidos em fundos para a salvação 
com o aprofundamento das atuais (temporária) do capital. As chamadas 

qualquer contraproposta aos docentes até Universidades Federais constituiu-se num contradições geradas pela expansão pactuada políticas de “austeridade fiscal” nada mais 
março de 2012 (data limite para o GT), o processo de ruptura com a subordinação no REUNI. O horizonte do movimento são do que formas veladas de subsídio 
movimento docente passa a indicar em abril,  passiva dos docentes  as  pol í t icas  docente se vê reforçado pela eclosão em todas público (estatal) aos ricos (capital).
o início de uma greve nacional para 17 de conservadoras do Governo Federal. as universidades de novas lideranças e de um            No Brasil as políticas de ajustes 
maio de 2012. Esta greve tem início com a Esta greve possibilitou a construção fortalecimento expressivo do Andes estruturais seguem a lógica dos países 
adesão de 35 universidades, e em menos de de um forte movimento em defesa da Sindicato Nacional, que coerentemente centrais, subsidiar os ricos em detrimento da 
uma semana chega a 47, atingindo um total de educação pública, que articulou a luta por articulou um movimento grevista com a nação, em especial das classes trabalhadoras. 
57 universidades, totalizando mais de 112 melhores condições de trabalho com uma participação ativa e protagonista dos Assim, a política governamental tem sido 
dias em greve. mobilização nacional em defesa dos 10% do professores em todos os cantos deste país. O orientada para a retirada de direitos e a 

O  mov imen to  docen te  nas  PIB para a Educação e da auditoria da dívida desafio de combinar a luta por uma carreira conversão dos serviços públicos em serviços 
universidades federais demonstrou uma pública. Os desdobramentos orçamentários docente adequada às finalidades sociais da prestados pelo mercado, por meio da 
disposição de luta que a muito tempo não se desta greve estão diretamente vinculados aos universidade e condições de trabalho dignas privatização. Neste ano, de 2012, o governo 
via no âmbito das IFES. A conjuntura desta debates sobre o financiamento da educação com a luta geral pela educação pública no país federal  anunciou que não haveria 
greve constitui-se na combinação de por um lado, e os gastos (subsídios) absurdos e pela auditoria da dívida mantém-se como recomposição de perdas salariais para os 
diferentes elementos como a indiferença do governo federal com o capital financeiro objetivo estratégico do movimento docente, servidores públicos no mesmo momento em 
governamental diante das condições de através do pagamento de juros e da rolagem rompendo o corporativismo e fortalecendo a que anunciava pacotes de isenção de tributos 
trabalho e de uma carreira precariamente da dívida pública, que consome cerca de 60% luta social por uma nação autônoma e para os capitalistas, o que representava de um 
estruturada; um processo de expansão do orçamento da União. Ou seja, recursos independente científica e culturalmente dos lado, para o conjunto de servidores um 
(REUNI) que precarizou ainda mais as existem para o financiamento dos serviços desígnios do capital. Estas novas lideranças percentual de 0% de reajuste em seus salários 
condições de trabalho; um movimento públicos, a questão essencial é que estes têm o desafio de derrotar dentro do e de outro o benefício de bilhões de reais para 
sindical dividido, com manifestações recursos são destinados a um pequeno círculo movimento a fração pelega e governista o capital.
explicitas de um sindicalismo atrelado ao de monopólios nacionais e estrangeiros que No âmbito das Universidades representada pelo PROIFES e no âmbito do 
governo e anti-trabalhador – sindicalismo de impõem uma política de subsídios aos ricos Federais e Institutos de Educação Andes, fortalecer a organização de base e 
estado que reforça a subjetividade do em detrimento dos interesses do povo Tecnológica os docentes compunham junto democrática dos trabalhadores da educação, 
trabalhador subordinado a reprodução do brasileiro.com o governo federal um grupo de trabalho como condição essencial para uma luta por 
capital – uma greve de docentes se desdobra A greve das universidades federais (GT) para a reestruturação da Carreira uma educação pública gratuita e de qualidade 
em greve de estudantes e de servidores sofreu um duro golpe com a assinatura de um Docente – fruto de um acordo realizado em voltada aos interesses das massas exploradas 
técnico administrativos. A greve nas acordo realizada pelo (PROIFES), uma 2011. Como o governo não apresentou e oprimidas da sociedade brasileira.

Nacional

A greve nas universidades federais em 2012

Grupo de Trabalho Universidade Popular - GTNUP: 

Os últimos movimentos que educação superior é a mercantilização com vistas a construir uma campanha. Ainda para ocorrer em Goiás, no intuito de finalizar 
retomaram a radicalidade do movimento crescente, aliada a um autoritarismo também pouco debatido no movimento universitário, os últimos elementos das campanhas e 
universitário como um todo demonstraram a em ascensão. Privatização dos HU´s, corte trata-se de um projeto que pretende revisar materiais políticos para embasar as próximas 
necessidade de um projeto estratégico de do ponto de trabalhadores grevistas, todo o arcabouço legal da pesquisa no atividades do GT nacional, também no 
universidade. A maior greve dos professores processos administrativos sob os setores sentido de ampliar o direcionamento de sentido de orientar e consolidar GT´s de base 
universitários, que durou quatro meses, foi mais radicalizados, e a incidência dos recursos públicos para as necessidades da que lutem pela Universidade Popular em 
vitoriosa não só por puxar outras categorias monopólios sobre o conhecimento iniciativa privada, além de legitimar a cada local de estudo. O que se propõe através 
federais, mas também por elevar o nível de socialmente produzido são elementos que utilização da estrutura pública (laboratórios, do GT é a contribuição para a necessária 
consciência dos novos professores que além devem ser combatidos com vigor e com uma equipamentos, materiais, etc.) e dos recursos ofensiva dos movimentos populares e 
da pauta salarial, aprofundaram o debate contraofensiva que construa a universidade humanos (corpo de técnicos e docentes universitário. O MAS não só auxiliou a 
sobre a realidade precária e mercantilizada do povo e para o povo. pesquisadores) para a produção de produtos construção do SENUP, como tem se inserido 

Fruto do Seminário Nacional de de seu trabalho. Os técnicos também tiveram e processos que poderão ser privatizados e na construção desse grupo de trabalho 
Universidade Popular (SENUP) realizado diversas vitórias, empunhando pautas como comercializados por empresas privadas. nacional. 
em Porto Alegre em Setembro do ano Essas são apenas algumas questões O saldo das greves, o debate que o combate à privatização dos HU's através da 
passado (2011), o Grupo de Trabalho que visam contribuir para o nosso projeto de permeou as universidades, assim como a EBSERH. Os estudantes também se 
Universidade Popular (GTNUP) vem univers idade ,  a  univers idade  dos  formação de quadros militantes sindicais em mobilizaram em torno dos direitos estudantis 
debatendo a constituição de uma campanha trabalhadores e do povo. O taticismo ainda potencial, devem ser aproveitados para a de permanência. A sociedade como um todo 
nacional pela democracia nas universidades muito presente nas recentes greves das constituição desse movimento universitário recebeu o recado que os problemas sociais 
e pela disputa do conhecimento produzido no u n i v e r s i d a d e s  e s t á  c o b r a n d o  o  que construa a contraofensiva. Por isso, atingem seriamente a universidade brasileira 
campo da pesquisa e da extensão. Outro aprofundamento do debate estratégico, dos convocamos a todos, professores, técnicos e e que a pesquisa e o conhecimento só são 
esforço do GT é fazer uma análise de um rumos que possam ser identificados pelos estudantes, assim como os movimentos vistos pelos governos dentro da perspectiva 
Projeto de Lei que está tramitando na lutadores sociais. populares, entidades estudantis e sindicais a mercadológica, afastados radicalmente das 

Esse ano ainda ocorrerá mais uma Câmara Federal, o PL 2177 – Código fazer parte do GTNUP.necessidades mais sentidas do povo. 
reunião do GTNUP, que está sendo planejada O que o capital projeta para a Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 

fazer das lutas do movimento universitário
 um caldo na ofensiva pela Universidade Popular!
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Teoria

A grande indústria aglomera num 
mesmo local uma multidão de pessoas que 
não se conhecem. A concorrência divide os 
seus interesses. Mas a manutenção do 
salário, este interesse comum que têm 
contra o seu patrão, os reúne num mesmo 
pensamento de resistência - coalizão. A 
coalizão, pois, tem sempre um duplo 
objetivo: fazer cessar entre elas a 
concorrência, para poder fazer uma 
concorrência geral ao capitalista. Se o 
primeiro objetivo da resistência é apenas a 
manutenção do salário, à medida que os 
capitalistas, por seu turno, se reúnem em 
um mesmo pensamento de repressão, as 
coalizões, inicialmente isoladas, agrupam-
se e, em face do capital sempre reunido, a 
manutenção da associação torna-se para 
elas mais importante que a manutenção do 
salário. [...] Nessa luta - verdadeira guerra libertação da classe laboriosa é a abolição 
civil -, reúnem-se e se desenvolvem todos de toda classe, assim como a condição da 
os elementos necessários a uma batalha libertação do terceiro estado, da ordem 
futura. Uma vez chegada a esse ponto, a burguesa, foi a abolição de todos os 
associação adquire um caráter político. estados [aqui, estado significa as ordens da 

As condições econômicas,  sociedade feudal] e de todas as ordens.
inicialmente, transformaram a massa do A classe laboriosa substituirá, no 
país em trabalhadores. A dominação do curso do seu desenvolvimento, a antiga 
capital criou para essa massa uma situação sociedade civil por uma associação que 
comum, interesses comuns. Essa massa, excluirá as classes e seu antagonismo, e 
pois, é já, em face do capital, uma classe, não haverá mais  poder polí t ico 
mas ainda não o é para si mesma. Na luta, propriamente dito, já que o poder político é 
[...], essa massa se reúne, se constitui em o resumo oficial do antagonismo na 
classe para si mesma. Os interesses que sociedade civil.
defende se tornam interesses de classe. Entretanto, o antagonismo entre o 
Mas a luta entre classes é uma luta política. proletariado e a burguesia é uma luta de 

[...]Uma classe oprimida é a uma classe contra outra, luta que, levada à 
condição vital de toda sociedade fundada sua expressão mais alta, é uma revolução 
no antagonismo entre classes. A libertação total. [...] Não se diga que o movimento 
da classe oprimida implica, pois, social exclui o movimento político. Não 
necessariamente, a criação de uma há, jamais, movimento político que não 
sociedade nova. Pra que a classe oprimida seja, ao mesmo tempo, social.
possa libertar-se, é preciso que os poderes Somente numa ordem de coisas em que 
produtivos já adquiridos e as relações não existam mais classes e antagonismos 
sociais existentes não possam mais existir entre classes as evoluções sociais deixarão 
uns ao lados de outras. De todos os de ser revoluções políticas. Até lá, às 
instrumentos de produção, o maior poder vésperas de cada reorganização geral da 
produtivo é a classe revolucionária sociedade, a última palavra da ciência 
mesma. A organização dos elementos social será sempre: "O combate ou a morte: 
revolucionários como classe supõe a a luta sanguinária ou nada. É assim que a 
existência de todas as forças produtivas questão está irresistivelmente posta".
que poderiam se engendrar no seio da 
sociedade antiga. *Extrato do § V - As Greves e as Coalizões 

Isso significa que, após a ruína da dos Operários - Capítulo II de Miséria da 
velha sociedade, haverá uma nova Filosofia. Abril 1847.
dominação de classe, resumindo-se em um 
novo poder político? Não. A condição da 

Luta de Classes e Luta Política*
Karl Marx
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Antes de examinar em seu histórica.
É por isso que a primeira fase da conteúdo e em suas possibilidades o 

luta se apresentará como luta por uma projeto de lei enviado à Câmara dos 
determinada forma de organização. E s t a  Deputados por Giolitti, é preciso esclarecer 
forma de organização só pode ser o o ponto de vista adotado pelos comunistas 
conselho de fábrica, bem como a para a discussão do problema .

Para os comunistas, pôr o organização nacionalmente centralizada 
problema do controle significa pôr o maior do conselho de fábrica.

Esta luta deve ter como resultado problema do atual período histórico, 
a constituição de um conselho nacional da significa pôr o problema do poder operário 
classe operária, que será eleito - em todos sobre os meios de produção e, por 
os seus níveis, do conselho de fábrica ao conseguinte, o problema da conquista do 
conselho urbano e ao conselho nacional - Estado.

D e s t e  p o n t o  d e  v i s t a ,  a  mediante sistemas e procedimentos 
apresentação de um projeto de lei, sua estabelecidos pela própria classe operária, 
aprovação e sua execução no âmbito do e não pelo parlamento nacional, não pelo 
Estado burguês são eventos de importância poder burguês.

Esta luta deve ser encaminhada no secundária: o poder operário tem e só pode 
sentido de demonstrar às grandes massas ter sua razão de ser (e de se impor no 
da população que todos os problemas interior da classe operária) na capacidade 
existenciais do atual período histórico, os política da classe operária, na potência real 
problemas do pão, do teto, da luz, do que a classe operária possui como fator 
vestuário, só podem ser resolvidos quando indispensável e ineliminável da produção e 
todo o poder econômico - e, portanto, todo como organização de força política.

Toda lei sobre isso que emane do o poder político - tiver sido transferido para 
poder burguês tem um único significado e a classe operária.

Ou seja: esta luta deve ser um único valor: significa que realmente, e 
encaminhada no sentido de organizar em não só verbalmente, o terreno da luta de 
torno da classe operária todas as forças classes mudou, na medida em que a 

burguesia é obrigada, neste novo terreno, a 
fazer concessões e a criar novos institutos 
jurídicos; e tem o valor demonstrativo real 
de uma debilidade orgânica de classe 
dominante.

Admitir que o poder de iniciativa 
possa sofrer limitações, que a autocracia 
industrial possa se tornar"democracia", 
ainda que formal, significa admitir que a 
burguesia está agora efetivamente alijada 
de sua posição histórica de classe 
dominante, que a burguesia é efetivamente 
incapaz de garantir às massas populares as 
c o n d i ç õ e s  d e  e x i s t ê n c i a  e  d e  
desenvolvimento. Para se livrar de pelo 
m e n o s  u m a  p a r c e l a  d e  s u a s  
responsabilidades, para criar um álibi para 
si mesma, a burguesia se deixa "controlar", 
finge deixar-se tutelar. populares em revolta contra o regime 

Certamente seria muito útil, para capitalista, com o objetivo de fazer com 
os objetivos da conservação burguesa, que que a classe operária se torne efetivamente 
um avalista como o proletariado assumisse classe dirigente e guie todas as forças 
diante das grandes massas populares a produtivas a se emanciparem através da 
tarefa de testemunhar que ninguém deve realização do programa comunista.
ser culpabilizado pela atual ruína da Esta luta deve servir para pôr a 
economia burguesa, mas que é dever de classe operária em condições de escolher, 
todos sofrer pacientemente, trabalhar com em seu próprio seio, os elementos mais 
tenacidade, esperando que as atuais capazes e enérgicos, para fazer deles seus 
fraturas sejam soldadas e que um novo novos dirigentes industriais, seus novos 
edifício seja construído sobre as atuais guias no trabalho de reconstrução 
ruínas. econômica.

O terreno do controle, portanto, Deste ponto de vista, o projeto de 
aparece como o terreno no qual burguesia e lei apresentado por Giolitti à Câmara dos 
proletariado lutam para conquistar para Deputados representa apenas um 
conquista a posição de classe dirigente das instrumento de agitação e propaganda.
grandes classes populares. O terreno do É assim que ele deve ser 
controle, portanto, aparece como o examinado pelos comunistas, para os quais 
fundamento sobre o qual a classe operária - tal projeto - além de não ser um ponto de 
tendo conquistado a confiança e o chegada.
consentimento das grandes massas 
populares - constrói o seu Estado, organiza Notas:
as instituições do seu governo, chamado *10 de fevereiro de 1921
para integrá-lo todas as classes oprimidas e [1] - quando da ocupação das fábricas em 

setembro de 1920, os dirigentes da exploradas, e inicia o trabalho positivo de 
Confederação Geral do Trabalho(CGL), a organização do novo sistema econômico e 
maior central sindical da época, ligada à ala social.
reformista do PSI, propuseram que o objetivo Através da luta pelo controle - luta 
do movimento fosse o controle operário nas que não se trava no Parlamento, mas que é fábricas. Considerando que tal proposta não 

luta revolucionária de massas e atividade modificaria substancialmente as relações entre 
de propaganda e de organização do partido os sindicatos e os capitalistas e podia fazer 
histórico da classe operária, o Partido cessar a ocupação das fábricas, Giliotti - então 
Comunista -, a classe operária deve chefe de governo - apresentou-a à Câmara dos 

Deputados como projeto de lei. Na verdade, a adquirir,  nos planos espiritual e 
proposta do controle operário restou letra organizativo, consciência de sua 
morta e jamais se converteu em lei.autonomia e de sua personalidade 

[1]

Controle Operário*
Antonio Gramsci

Antonio Gramsci



período pós-guerra, era mais que urgente de membros em 120 países. Possui A Federação Sindical Mundial 
batalhar por “um futuro livre do imperialismo representantes permanentes nos organismos (WFTU – Word Federation of Trade Unions) 
e do colonialismo e em que a liberdade, a paz, internacional como ONU, UNESCO, FAO e é uma organização sindical internacional de 
a democracia e a prosperidade avançariam OIT. Desenvolvendo nesses organismos, uma orientação classista e que luta contra o 
pelo bem de toda humanidade”. luta em defesa dos interesses dos imperialismo, etapa superior do capitalismo, 

Por ser a organização sindical trabalhadores se posicionando sempre contra e por uma sociedade sem exploração do 
internacional mais antiga, a FSM possui um o monopólio que existe dentro destas homem pelo homem. Foi fundada no dia 3 de 
importante histórico de lutas contra as organizações.outubro de 1945, em Paris, onde participaram 
políticas patronais que, junto aos governos de A FSM se organiza na forma de 56 organizações nacionais de 55 países e 20 
direita, promovem todo tipo de ataque aos Congresso Sindical Mundial, Conselho organizações internacionais, representando 
direitos trabalhistas. Assim, a FSM também Presidencial e Secretariado. Além dos cerca de 67 milhões de trabalhadores. 
foi, e segue sendo, o principal alvo do escritórios regionais (um para cada Atualmente, sua sede situa-se em Atenas, 
capitalismo contra a unidade internacional continente) e as UIS – Uniões Internacionais Grécia. com os camponeses pobres, os sem-terras, 
dos trabalhadores. Sindicais – que organiza os trabalhadores por Com o objetivo principal de lutar por os intelectuais;

Durante o período da guerra fria, a categorias (agroalimentos, bancos e um mundo livre de guerras e das injustiças üEnvolver os jovens, as mulheres e os 
FSM sofreu um grande golpe partindo de seguradoras, construção civil, educação, sociais, a criação da FSM impulsionou os trabalhadores migrantes na vida, ação e 
dentro para fora.  Algumas posições políticas energia, metalurgia-mineração, serviços trabalhadores e as forças democráticas a administração dos sindicatos;
adotadas por diferentes centrais sindicais públicos, turismo e hotelaria, e transporte).lutarem contra o fascismo, contra o üPrioridade aos temas de segurança e saúde 
nacionais se tornaram agudas em diversos De 6 a 9 de abril de 2011, foi capitalismo e contra o colonialismo. Num para os trabalhadores, a qualidade de vida e 
temas levando a FSM a uma crise contra os realizado o 16º Congresso Sindical Mundial, ambiente em geral;
oportunistas e defensores da social- em Atenas, onde contou com a participação 

üMáxima prioridade dentro das empresas 
democracia e do keynesianismo (sobretudo de 828 delegados de 101 países. Nesse transnacionais e a organização de 
as centrais da Inglaterra e dos Estados congresso, foi eleito o novo Conselho coordenação internacional e solidariedade 
Unidos) que passaram a defender o fim da Presidencial com 40 membros e também proletária;
FSM. Em 1949, encabeçadas por essas foram votadas resoluções importantes sobre üGolpear o carreirismo, o elitismo, a 
centrais é criada a CIOLS – Confederação as reivindicações atuais dos trabalhadores. burocracia, a compra de consciência e a 
Internacional de Organizações Sindicais  corrupção;
Livres, de orientação social-democrata, Princípios básicos da FSM üO direito de todos os trabalhadores à 
antirevolucioária e de conciliação e saúde, educação, previdência social 

üFuncionamento democrático – eleições cooperação de classes. públicas e gratuitas. A melhora contínua do 
para todos os órgãos em todos os níveis;Com a crise do socialismo europeu e nível de vida, salários e pensões;

üO r i e n t a ç ã o  i n t e r n a c i o n a l i s t a  –  o fim da União Soviética, em 1991, novas üA FSM como organização sindical 
solidariedade internacional;divergências políticas levam algumas classista, reforça a crítica, a autocrítica e a 

üLuta pela paz e amizade entre os povos – centrais, como a CGT francesa, a defender o emulação fraterna entre dirigentes e 
contra as guerras imperialistas;fim da FSM. Posição novamente vencida no afiliados;

üDefender o direito de cada povo, de cada 13º Congresso Sindical Mundial em üLuta pelas liberdades sindicais e 
classe trabalhadora decidir por si mesmos Damasco, Síria. Os delegados participantes democráticas. É contra a violência do 
sobre seu presente e futuro;votaram pela unidade classista dos Estado, o autoritarismo e a perseguição de 

üOs recursos naturais de cada país trabalhadores, enterrando qualquer teoria de sindicalistas. É contra o neo-fascismo e o 
pertencem ao povo e aos trabalhadores do conciliação euro-comunista de conciliação de racismo;
país; A FSM é contra a privatização;classes. üOrganiza seminários e formação sindical;

üUnidade da classe trabalhadora – aliança Hoje a FSM conta com 80 milhões 

se reafirma a necessidade de luta constante contra os O  M o v i m e n t o  
ataques do capital à educação pública, gratuita e de Avançando Sindical participou 
qualidade.do XX Congresso da FISE ( 

A participação do MAS no congresso colaborou Federação Internacional  
com o debate pois apresentou uma avaliação política Sindical do Ensino),  realizado 
distinta de outros participantes brasileiros e articulou em Caracas/VE durante os dias 
novos contatos com representantes de organizações 19 e 20 de setembro, promovido pela Federação Sindical 
sindicais da educação de outros países. O nosso Mundial e pela Fuerza Unitaria Magisterial de Venezuela 
posicionamento acerca do caráter da crise do capitalismo, (SINAFUM), e que contou com a participação de 250 
contra o sindicalismo de Estado, a luta contra a delegados representando 31 sindicatos de 24 países dos 
privatização do ensino e o papel dos organismos cinco continentes.
internacionais (FMI, Banco Mundial) na educação elevou A FISE foi uma das primeiras organizações 
o nível do debate, deixando claro que só a luta sindicais setoriais criada pela FSM em 1946 na cidade de 
revolucionária dos trabalhadores é capaz de contrapor aos Paris e desde então luta pela unidade dos sindicatos e 
ataques do capital.organizações profissionais dos trabalhadores em todas as 

Ao lado, segue a intervenção do MAS no categorias e níveis da educação sem distinção de etnia, 
congresso:nacionalidade, opiniões políticas, filosóficas ou religiosas.

Durante o congresso, foram debatidos temas 
atuais e que afetam todos os profissionais do ensino e a 
população em geral tais como: o acesso à educação básica 
e as taxas de alfabetização em cada país; a contínua 
redução dos investimentos estatais na educação e 
deterioração da educação pública nos países com governos 
capitalistas; a luta contra a privatização da educação; a 
qualidade e o custo da educação em relação ao conteúdo e 
infra-estrutura física (números de alunos por sala, escassez 
de professores, matrículas, compra de livros, etc.); a 
educação e a formação dos professores.

Além de eleger a nova direção, foi votado 
também o plano de ação 2012-2013 e o documento 
intitulado Declaração de Caracas sobre a Educação, onde 
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Trincheira internacional da luta dos trabalhadores

Intervención del Movimiento Avanzando Sindical – Brasil
Congreso Mundial de Educación – FISE - 2012

Hoy vivimos una crisis inédita en la Historia. Vivimos una crisis 
estructural del sistema sociometabolico del capital que resulta de las 
contradicciones internas del capital. Es una crisis que se desarrolla desde 
los años setenta y expone los limites históricos absolutos de ese sistema. 
Por lo tanto, no hay salida para esa crisis que no sea la barbarie o el 
socialismo. Se sigue ese sistema, sigue hacia la barbarie. La única 
alternativa real es la alternativa socialista. En ese contexto debatir acerca 
de la educación que defendemos nos exige pensar en qué sociedad 
queremos. Para eso es necesario que la lucha sindical esté vinculada a la 
lucha revolucionaria lo que sólo es posible con sindicatos autónomos e 
independientes. 

En Brasil la lucha pasa por crear un nuevo tipo de sindicalismo. La 
actual estructura sindical es del Sindicalismo de Estado, o sea, 
subordinado al Estado por distintos medios: reconocimiento oficial del 
Estado, impuesto sindical compulsorio etc.

Para cambiar la educación tenemos también que tener claro el rol 
de los organismos financieros internacionales (FMI, Banco Mundial) en 
la educación de todo el mundo. Ellos determinan cambios en el sentido 
de transformar la educación en mercancía y formar trabajadores a 
servicio del capital.

Eso se manifiesta de distintas formas en cada país. En Brasil se 
convierte en privatización de las investigaciones académicas, de 
incentivo estatal a las instituciones privadas por medio de becas a los 
estudiantes (PROUNI), programas de cualificación técnica de 
trabajadores para el sector privado con recursos públicos (PRONATEC).

Tenemos también la versión brasileña del Plan de Boloña que es el 
REUNI (Programa de reestructuración de las universidades públicas) 
que ha aumentado el número de matrículas en las universidades sin 
extender el numero de trabajadores en la educación de manera suficiente. 
Además de instituir grados cortos y sin calidad a la formación de 
docentes. 

El fortalecimiento de la FSM y la FISE son fundamentales para 
cambiar nuestra educación a nivel internacional. La articulación sindical 
combativa es el instrumento que los trabajadores tenemos para 
concretizar eses cambios e impedir que a esa crisis la paguen los 
trabajadores. 

Viva la FISE!
Viva la FSM!

XX Congresso Mundial da Educação 

 FISE/FSM


