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Apresentação 

Entre os dias 7 e 11 de setembro de 1988, reuniu-se no Estádio do 
Mineirinho, em Belo Horizonte, o Terceiro Congresso Nacional da Central Única 
dos Trabalhadores, abreviadamente o III CONCUT. Foi o maior congresso dessa 
Central. Dele participaram mais de seis mil delegados representando cerca de mil 
e cem entidades urbanas e rurais de todo o país. Nada menos do que dezessete 
teses foram inscritas. O III CONCUT consolidou a CUT como a mais importante 
e dinâmica das centrais sindicais atualmente existentes no Brasil. Apesar das 
muitas divisões internas, um efetivo sentimento de identificação e lealdade para 
com a CUT era muito perceptível entre a massa de delegados, quaisquer que 
fossem as tendências políticas. No conjunto, o terceiro congresso nacional da 
entidade, apesar das disputas internas, foi inegavelmente um êxito. 

Este trabalho tem como objetivo, precisamente, o estudo do III CONCUT. 
Interessou-nos traçar um perfil dos delegados e efetuar uma análise das teses 
apresentadas, o que significa dizer analisar as tendências políticas presentes no III 
CONCUT. Porém, considerando que dificilmente a luta de facções, as resoluções 
e as modificações nos estatutos aprovadas no III CONCUT poderiam ser 
entendidas sem referência ao passado, fomos levados a efetuar uma rápida 
avaliação dos congressos anteriores da CUT. Desse modo, este estudo assumiu, 
um pouco forçadamente, o caráter de uma história da CUT. Queremos advertir, no 
entanto, que se trata de uma reconstituição histórica superficial. O objetivo deste 
trabalho é mais modesto. Sua intenção é, fundamentalmente, oferecer aos leitores 
um perfil dos militantes da entidade e das correntes ideológicas representadas no 
seu interior. Não se trata, consequentemente, de uma história da CUT, que ainda 
está para ser feita. Nossa pretensão, nesse sentido, é de que os dados desta 
pesquisa possam servir para uma efetiva reconstituição histórica de uma tendência 
que, em múltiplos aspectos, apresenta características singulares e inovadoras no 
movimento sindical brasileiro. 

A realização da pesquisa 

A ideia da pesquisa partiu da Executiva Nacional da CUT, que pretendia 
obter um perfil dos delegados ao seu terceiro congresso, quer dizer, um 
conhecimento mais exato de seus militantes e dirigentes sindicais. Para isso, 
contou com apoio financeiro do Instituto Latino-Americano de Desenvolvimento 
Econômico e Social (ILDES). Uma equipe, coordenada por mim, ficou 
responsável pela realização da pesquisa com os delegados participantes. Os dados 

 

obtidos, uma vez apresentado o relatório para a Executiva da CUT, ficaram à 
disposição dos integrantes da equipe que realizou o levantamento. O presente livro 
contém dois capítulos com dados obtidos da aplicação dos questionários aos 
delegados. Os demais foram redigidos com base em material coletado 
exclusivamente por mim. 

A equipe de pesquisa 

Participaram do planejamento da pesquisa Iram Jácome Rodrigues, 
professor de sociologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; Sílvia 
Portella, assessora da CUT nacional para política sindical; e Suzana Sochaczewska, 
socióloga do DIEESE. Embora esses colegas tenham participado da discussão do 
questionário e do planejamento da pesquisa, assim como da análise de outras 
tabelas não incluídas aqui, a redação deste trabalho é de minha inteira 
responsabilidade, não tendo, necessariamente, os colegas que participaram do 
planejamento da pesquisa que compartilhar de meus juízos. 

Sílvia Portella e Iram Jácome Rodrigues, contudo, leram os originais, 
apontaram erros e fizeram sugestões. A Sílvia Portella, notadamente, se deve a 
redução do número de falhas deste trabalho. Apesar disso, nenhum dos dois pode 
ser responsabilizado pelas lacunas do presente livro e, menos ainda, pelas opiniões 
aqui emitidas. 

  




