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CAPÍTULO I 

A FORMAÇÃO DA CUT 

 reaparecimento do movimento sindical, em fins da década dos 70, quando 
se iniciou o processo de abertura política, permitiu, muito rapidamente, que 

várias tendências do movimento sindical procurassem unir esforços no sentido da 
criação de organismos centrais de representação dos trabalhadores. Com tal 
propósito, uma primeira Conferência Nacional da Classe Trabalhadora 
(CONCLAT)1 foi realizada nos dias 21, 22 e 23 de agosto de 1981, na Praia 
Grande (SP). Essa reunião havia sido precedida por numerosos encontros 
estaduais de trabalhadores (ENCLATs) destinados a apresentar documentos e 
eleger delegados para a próxima CONCLAT. Quando da abertura da conferência, 
estavam presentes 5.036 delegados de 1.091 entidades, entre sindicatos, 
federações e associações pré-sindicais. Estavam representadas também cinco 
confederações: a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a 
Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, a Confederação dos Professores 
do Brasil, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Comunicação e 
Publicidade e a Confederação dos Trabalhadores em Transportes Marítimos, 
Fluviais e Aéreos. Além das cinco confederações, participaram também delegados 
de nada menos do que 43 federações. Duas observações devem ser feitas sobre 
essa primeira CONCLAT. Primeiro: o grande número de confederações e 
federações ao lado de associações pré-sindicais, associações de funcionários 
públicos e sindicatos é indicativa da presença, nessa CONCLAT, de 
representantes de várias facções do sindicalismo brasileiro, fato que explica a 

                                                 
1 A sigla CONCLAT foi utilizada em diferentes eventos para significar conferência, congresso e 
coordenação da classe trabalhadora. A I CONCLAT, de 1981, significa Conferência Nacional da 
Classe Trabalhadora, que reuniu várias correntes do sindicalismo e de onde saiu a Comissão Pró-
CUT. Posteriormente, o nome congresso foi utilizado por duas vezes no mesmo ano, para designar, 
em agosto de 1983, o I CONCLAT, quer dizer, o primeiro Congresso Nacional da Classe 
Trabalhadora e, depois em novembro, para designar também o Congresso Nacional da Classe 
Trabalhadora, O CONCLAT de agosto reuniu o bloco dos sindicalistas que iriam criar a CUT. O 
bloco contrário, que convocou o CONCLAT de novembro, decidiu criar uma Coordenação Nacional 
das Classes Trabalhadoras, conservando o nome CONCLAT. Essa CONCLAT, em 1986, efetuou um 
congresso que decidiu pela formação de uma Central Geral dos Trabalhadores, em oposição à CUT. 

O 
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participação de representantes das cúpulas (confederações e federações) e dos 
sindicatos e associações de base. 

Segundo: a rapidez com que se reorganizou o movimento sindical no país, 
capaz de realizar numerosas reuniões estaduais e de promover uma reunião com a 
participação de mais de cinco mil delegados, depois de um período de forte 
repressão e controle governamental dos sindicatos e da eliminação das lideranças 
existentes antes do golpe. Mas, sem diminuir a importância do verdadeiro 
processo de renovação e de impulso militante da nova geração de sindicalistas, 
não se pode deixar de notar que, em larga medida, o novo ativismo sindical pôde 
contar com a estrutura do sindicalismo oficial, de onde saiu uma nova safra de 
sindicalistas. De fato, durante os regimes militares, os sindicatos oficiais haviam 
sido controlados, mas não destruídos. Foi a partir da estrutura corporativa, 
ocupada por novas lideranças, que o sindicalismo brasileiro ganhou impulso. Sem 
a existência dessa base organizatória, capaz de fornecer recursos administrativos e 
financeiros, além de ativistas e militantes, o movimento sindical dificilmente teria 
conseguido se levantar com tanta rapidez e ocupar um espaço importante na 
política brasileira. 

Nessa primeira CONCLAT foi decidida a formação de uma Comissão 
Nacional Pró-CUT com a incumbência de dar andamento às resoluções aprovadas 
na conferência e preparar a realização de um Congresso Nacional da Classe 
Trabalhadora no ano seguinte, passo decisivo para a formação de uma central 
única dos trabalhadores. Contudo, as divergências internas eram muito fortes no 
interior da CONCLAT e da Comissão Pró-CUT.2 Duas tendências principais se 
cristalizaram. Uma delas, mais à esquerda, reuniu dirigentes sindicais do chamado 
“Bloco Combativo”, tendo à frente o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. 
Integravam também essa tendência, militantes das oposições sindicais e da 
esquerda radical. Os primeiros, geralmente, estavam ligados à Igreja; os segundos 
eram de orientação trotskista ou leninista. A outra ala, “a moderada”, denominada 
às vezes de “Bloco da Reforma”, reunia sindicalistas da tendência Unidade 
Sindical, que juntava dirigentes pouco engajados politicamente que controlavam 
sindicatos, federações e confederações importantes, além de sindicalistas dos dois 

                                                 
2 Já por ocasião da formação da Comissão Pró-CUT (ao lado da questão da greve geral, um dos 
temas que dividiu a Conferência), a unidade do movimento esteve seriamente ameaçada quando da 
apresentação de duas chapas para composição da Comissão. Finalmente, no último momento, foi 
possível a elaboração de uma chapa única de composição. Aparentemente, ambos os lados, naquela 
ocasião, temeram provocar a cisão de um movimento que apenas começava. 
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partidos comunistas e do MR-8. O grupo mais à esquerda acusava o grupo mais 
moderado, majoritário na Comissão Nacional Pró-CUT, de nada ter realizado de 
efetivo para levar à prática o Plano Nacional de Lutas e a criação da CUT. Diante 
das profundas divergências no interior da direção da Comissão Nacional Pró-
CUT, a realização do congresso marcado para 1982 acabou sendo adiada. Um dos 
pontos importantes de divergência era a ideia de deflagração de uma greve geral a 
fim de forçar o governo a atender um conjunto de reivindicações a ser apresentado 
ao presidente da República em outubro de 1982. Os sindicalistas do Bloco da 
Reforma, ou da Unidade Sindical, opunham-se à tentativa de greve geral e à 
convocação do CONCLAT que deveria criar a CUT. Achavam que faltavam 
condições para a realização dos dois eventos e temiam os riscos que um 
agravamento das tensões sociais poderia ocasionar para a continuidade da abertura 
política num ano eleitoral como o de 1982. Contudo, as divergências não eram 
apenas de ordem estratégica. Duas concepções conflitantes tinham, até então, 
coabitado a duras penas no interior da primeira conferência da classe trabalhadora. 
Fazendo abstração dos matizes que separavam outras tendências no interior dos 
dois grandes blocos, é possível distinguir, num extremo, os sindicalistas que 
enfatizavam, no plano político, a necessidade de limitar a ação sindical à luta pela 
consolidação do regime democrático. (Nessa orientação, as demandas de natureza 
social não deveriam pôr em risco a abertura política.) No outro extremo, estavam 
os sindicalistas que procuravam promover transformações sociais mais profundas 
que abrissem o caminho para o socialismo. (Essas posições iriam se explicitar 
mais tarde, notadamente no segundo congresso nacional da CUT em 1986.) Com 
o adiamento do CONCLAT de 1982, o bloco que viria formar a CUT convocou 
para agosto de 1983 a realização do I CONCLAT que, como se esperava, decidiu 
pela criação de uma Central Única de Trabalhadores. Uma coordenação nacional 
foi eleita com mandato de um ano, até a realização de um novo congresso no ano 
seguinte, congresso que seria o primeiro da nova central. A tendência oposta 
manteve por certo tempo o nome CONCLAT, tendo realizado o seu congresso em 
outubro de 1983. (Posteriormente, em março de 1986, essa tendência transformar-
se-ia na Central Geral dos Trabalhadores, consagrando a divisão no meio sindical 
e fazendo com que a CUT não fosse a única central existente no país.) 

A central que o CONCLAT de 1983 decidira formar deveria ser 
independente dos patrões, do governo, dos partidos políticos e dos credos 
religiosos. O estatuto provisório da nova central, aprovado nesse CONCLAT, 
insistia em três pontos importantes: a autonomia e a liberdade sindical, a 
organização por ramo de atividade produtiva e a organização por local de 
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trabalho. A aprovação desses pontos marca uma separação muito forte entre esse e 
o outro bloco, que não partilhava das mesmas posições com relação à estrutura 
sindical, mesmo porque os dirigentes das federações e confederações não tinham a 
intenção de defender mudanças que resultariam, se levadas à prática, na 
eliminação das instituições que dirigiam. 

O Programa de Lutas de 1983 já trazia alguns pontos que deveriam aparecer 
nos posteriores congressos da CUT, misturando demandas de caráter trabalhista 
com outras de reforma social mais radical. Pelas primeiras, estamos entendendo as 
reivindicações passíveis de serem alcançadas no interior de uma economia de 
mercado e no quadro de um sistema político pluralista e representativo; pelas 
segundas, estamos entendendo as que só poderiam ser concretizadas num processo 
de lutas e que resultariam em alterações profundas no quadro institucional em 
direção a alguma forma de socialismo. Entre as primeiras estão o salário-
desemprego, a redução da jornada de trabalho para quarenta horas sem redução 
salarial, o direito de sindicalização dos funcionários públicos, a estabilidade no 
emprego, a eliminação das horas extras, a criação de comissões de trabalhadores 
nos locais de trabalho, etc. Entre as segundas estão a “reforma agrária radical, 
ampla, massiva, imediata e sob controle dos trabalhadores rurais, a partir da 
demarcação do uso coletivo da terra”; a “ocupação imediata das terras dos 
grileiros, das terras do Estado, dos latifúndios improdutivos ou não, e a 
coletivização das grandes empresas capitalistas nacionais e internacionais”, etc. 

Por outro lado, a greve geral, como no sindicalismo revolucionário, aparece 
entronizada como o instrumento básico de luta dos trabalhadores, à qual se deve 
recorrer sempre que possível. A direção nacional da recém-formada entidade ficou 
incumbida de encaminhar ao governo federal um conjunto de exigências 
solicitando a retirada do Decreto-lei nº 2.045, então em vigor, o fim da política 
econômica do governo, o rompimento dos acordos com o Fundo Monetário 
Internacional, a liberdade e autonomia sindicais, a liberdade de organização 
política, a reforma agrária sob controle dos trabalhadores, o não pagamento da 
dívida externa, o fim da Lei de Segurança Nacional, o fim do regime militar e um 
governo controlado pelos trabalhadores, eleições diretas para presidente da 
República e contra a intervenção nos sindicatos... O dia 14 de outubro foi fixado 
como a data-limite para a resposta do governo. Findo esse prazo, uma campanha 
de agitação deveria ser iniciada. Se as reivindicações acima não fossem atendidas 
até o dia 25 do mesmo mês, a direção da CUT deveria marcar a data e definir as 
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orientações para a greve geral.3 Assim, nem bem consolidada, a CUT já lançava 
um verdadeiro ultimato ao governo e se preparava, audaciosamente, para uma 
prova de fogo, como seria a organização de uma greve geral. 

O I CONCUT 

Em agosto de 1984, a CUT efetuou seu primeiro congresso, onde foi 
aprovado um estatuto “definitivo” em substituição ao provisório, elaborado em 
1983. (Na verdade, os estatutos ainda iriam sofrer muitas alterações). 

Esse congresso, reunido somente um ano após o CONCLAT que decidiu 
pela fundação da CUT, pouca coisa acrescentou com relação à reunião anterior. 
Avaliando o andamento do Plano de Lutas aprovado no I CONCLAT, o I 
CONCUT entendeu que ele não havia sido cumprido. A “prova” do não 
cumprimento do Plano estaria na não realização da greve geral. O texto do 
documento, bastante confuso e contraditório,4 entendia que a CUT “hesitou” na 
deflagração da greve geral de 25 de outubro de 1983. O “erro”, no entanto, não 
estaria na CUT, “mas no movimento sindical”. Além das críticas à CUT no 
tocante à greve geral, o I Congresso fez uma avaliação bastante severa da atuação 
da recém-fundada central em outras questões. Assim, a direção da CUT também 
teria vacilado na greve dos professores e funcionários das universidades federais 
autárquicas; pouco ou nada teria feito na luta pela terra; não teria dado apoio 
efetivo às chapas de oposição às diretorias sindicais consideradas pelegas; não 
teria conseguido unificar os trabalhadores e as entidades em torno das 
“reivindicações mais sentidas pela massa”; a CUT teria sido “tímida” no caso da 
greve de Volta Redonda; a “bandeira do ensino gratuito em todos os níveis” teria 
ficado no vazio; o Plano de Lutas não teria sido levado às bases, etc.5 

                                                 
3 Plano de Lutas, I Congresso Nacional da Classe Trabalhadora, 1984, publicação da CUT, 
especialmente pp. 160 e 161. 
4 Assim, por exemplo, um dos documentos aprovados afirma, sobre a greve geral: “Foi correto ter 
marcado a greve geral no Congresso de 83. O erro foi desmarca-la”. Em seguida o mesmo 
documento diz: “Foi correto ter desmarcado a greve do dia 25 de outubro...”. Depois: “Foi um erro 
ter marcado e desmarcado a data para a greve geral...”. Outro trecho do mesmo documento afirma 
que “a greve geral deve sair com as forças de que se dispõe. Não podemos e não devemos ficar 
esperando quem não vai fazer greve”. E mais adiante: “A CUT sozinha não tem condições de 
chamar (sic) uma greve geral”. Cf. “Uma Vitória dos Trabalhadores”, Jornal da CUT, ano II, nº 1, p. 5. 
A CUT chegou a marcar, e a desmarcar, duas greves gerais: uma para o dia 25 de outubro de 1983 e 
outra para o dia 25 de abril do ano seguinte. 
5 Idem, p. 6. 
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Contraditoriamente, o mesmo documento aprovado no I CONCUT entende 
que, finalmente, o Plano de Lutas estaria “além das reais capacidades de luta da 
CUT. A direção não poderia fazer milagres”.6 Apesar dessa constatação, o congresso 
aprovou novo Plano de Lutas bastante semelhante ao anterior: rompimento com o 
FMI, com suspensão imediata do pagamento da dívida externa; fim do arrocho 
salarial, com reajuste imediato e integral para todos os trabalhadores; escala móvel de 
salários para futuros rejustes; salário-desemprego; estabilidade no emprego; redução 
da jornada de trabalho para quarenta horas sem redução de salários; reforma agrária 
sob controle dos trabalhadores e terra para quem nela trabalha; fim das intervenções 
nos sindicatos e anistia dos diretores cassados; atendimento imediato das 
necessidades básicas da população trabalhadora, como “alimentação, saúde, 
educação, habitação, transporte, vestuário, recreação, esporte, cultura e lazer, com 
recursos provenientes da tributação dos lucros”; nova política de habitação que 
efetivamente atenda as necessidades da população e onde as prestações da casa 
própria “não ultrapassem 20% da renda familiar”; ampla e livre organização política 
e partidária; contra a privatização das empresas estatais e “exigência de que 
quaisquer alterações nestas empresas sejam submetidas à discussão e aprovação dos 
trabalhadores através de suas entidades representativas”; defesa das populações 
indígenas e demarcação imediata de suas terras; reconhecimento da CUT como 
órgão máximo de representação dos trabalhadores brasileiros. 

A maior parte dos itens acima, na verdade, tem mais o caráter de bandeiras 
de agitação e propaganda do que de um plano de lutas a ser efetivamente levado à 
prática. Um exemplo do caráter expressivo e não instrumental do Plano está na 
demanda de reconhecimento (pelo Ministério do Trabalho? pelo Congresso? pelas 
correntes sindicais rivais?) da CUT como órgão máximo dos trabalhadores.7 

Importante, nesse congresso, foi a proposta de criação de uma nova estrutura 
sindical. O I CONCUT aprovou um conjunto de “princípios” que deveriam nortear 
a discussão e elaboração de um novo modelo de organização sindical a ser 
implantado pela CUT em substituição ao modelo corporativo. A nova estrutura 
deveria ser: democrática, de modo a permitir a mais ampla liberdade de discussão e 
expressão das correntes internas; classista e de luta, “combatendo a colaboração de 
classes e não compactuando com os planos do governo que firam os interesses dos 
trabalhadores”; com liberdade e autonomia sindical, quer dizer, independente com 
relação à classe patronal, o governo, os partidos políticos, as concepções religiosas e 

                                                 
6 Idem. 
7 Idem, p. 8. 
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filosóficas; organizada por ramo de produção, quer dizer, os trabalhadores, segundo 
foi votado, “criarão suas formas de organização desde os locais de trabalho até a 
central sindical, seu órgão máximo. Todos os trabalhadores terão sua organização 
sindical tanto no setor privado como no setor público a qualquer nível. As 
assembleias de trabalhadores decidirão sobre seus estatutos, obedecendo aos 
princípios aqui expostos”. Um código mínimo de trabalho substituiria a CLT.8 

Como se vê, o programa de lutas da nova entidade outra vez foi bastante 
ambicioso, objetivando desde o desmantelamento da estrutura sindical 
estabelecida até a liderança de um movimento de reforma agrária “radical, ampla, 
massiva e imediata, sob controle do conjunto dos trabalhadores” (A “ocupação e 
exploração coletiva das terras devolutas” e o avanço para a “ocupação dos 
latifúndios” deveria começar a partir do I CONCUT). Considerando que a CUT, 
uma central em fase de construção, não tinha nem mesmo condições de realizar, 
sozinha, uma greve geral (como reconhecia um dos documentos), o Plano de 
Lutas, visivelmente, não seria para ser levado à prática. Se assim é, se em todos os 
subsequentes congressos da CUT constatou-se que os planos não foram aplicados, 
e que as palavras de ordem mais radicais são simplesmente ignoradas, deve-se 
indagar das razões, explícitas ou implícitas, que levam à aprovação de 
documentos de caráter geral e difuso que não servem para nortear a atuação da 
entidade no intervalo entre os congressos. Pensamos, aqui, que o hábito de botar 
no papel uma amplíssima gama de demandas, que devem constituir o Plano de 
Lutas da entidade, decorre, em parte, da necessidade, nem sempre manifesta, de 
construção de uma identidade através da afirmação de posições que diferenciem a 
CUT das outras centrais e, em parte, das disputas internas à própria CUT. É 
impossível deixar de relacionar esse aspecto à motivação anticapitalista e 
antiliberal que move boa parte dos delegados nos congressos da entidade. Apesar 
da presença de lideranças de origem operária, mais pragmática, a CUT é, em 
comparação com as demais centrais, uma entidade fortemente intelectualizada. 

A prática quotidiana dos sindicatos e associações filiados à CUT tende a ser 
consumida pelos problemas práticos da administração e das reivindicações modestas 
e convencionais. Mas o clima dos congressos é diferente. Neles se trava o confronto 
ideológico que exige armas intelectuais: conhecimentos, informações, domínio da 
teoria, ou seja, muito saber. O duelo ideológico efetua-se numa arena 
momentaneamente isolada do resto do mundo e tendo como referência apenas as 
fronteiras do próprio congresso. Nesses dias, predominam o simbólico, o expressivo 

                                                 
8 “Por uma Nova Estrutura Sindical”, idem, p. 10. 
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e o espetáculo: manifestos, panfletos, teses, discursos, faixas, palavras de ordem, 
bandeiras e, naturalmente, os conchavos de bastidores. Os congressos, além de 
eleger os dirigentes, devem traçar a linha de ação para os anos seguintes. A 
definição da ação futura passa pelo político e pelo ideológico. As lideranças mais 
intelectualizadas, das associações e sindicatos de classe média, em geral mais à 
esquerda, assim como os delegados dos pequenos grupos radicais, alimentam a 
ilusão de que a aprovação de suas teses significa a sua realização. Nos congressos 
está a nata dos ativistas da CUT proporcionando uma audiência que, 
frequentemente, os “esquerdistas” não têm ao alcance da voz. Para a esquerda 
radical, cada congresso é uma ocasião privilegiada de se fazer ouvir e de acuar os 
dirigentes sindicais mais moderados. Muitas lideranças, principalmente as de classe 
média intelectualizada, vieram da resistência ao regime militar. As experiências das 
lutas pretéritas contra a ditadura não foram as mesmas entre os militantes das 
diferentes facções que participaram da formação da CUT. As lideranças que 
ocupavam posições na estrutura do sindicalismo oficial tiveram um tipo de 
resistência ao autoritarismo militar muito diferente daquele dos que participaram da 
luta armada, das prisões e do exílio. De modo geral, os trabalhadores que ocupavam 
as diretorias dos sindicatos não tinham experiência de atuação em organizações 
políticas clandestinas semelhantes à dos membros das oposições sindicais e dos 
estudantes, ou ex-estudantes, ou intelectuais, que atuavam há mais tempo na 
esquerda brasileira. Estes pretendiam fazer da CUT basicamente um instrumento de 
luta pelo socialismo, enquanto os primeiros viam a CUT como um organismo de 
coordenação das lutas sindicais. Nesse primeiro congresso, as divergências entre as 
duas concepções já despontavam. Porém, apenas no segundo elas iriam explicitar-se 
inteiramente. No quadro da luta pelo controle da CUT, a introdução de certas 
reivindicações “mais à esquerda” no Plano de Lutas serve para forçar opções 
políticas, ou “desmascarar” os dirigentes “mais vacilantes”, que são geralmente os 
que ocupam postos nas diretorias dos sindicatos oficiais e que, teoricamente, teriam 
a obrigação e a responsabilidade de aplicar as resoluções votadas em plenário. 

O II CONCUT 

O segundo congresso da CUT realizou-se nos dias 31 de julho e 1, 2 e 3 de 
agosto de 1986, no Rio de Janeiro. No plano reivindicatório, o II CONCUT 
aprovou uma Campanha Nacional de Lutas que propunha: 

1. quanto à questão salarial: recuperação das perdas salariais e 
aumento real de salários e do salário mínimo segundo índice do 
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DIEESE; reajustes automáticos mensais e “real congelamento dos 
preços e o abastecimento” (sic); 

2. quanto ao emprego: estabilidade no emprego; fim da mão- de- obra 
temporária; redução da jornada de trabalho para quarenta horas; 
salário-desemprego real (sic) para todos; 

3. quanto à organização sindical: liberdade e autonomia sindical com a 
aprovação da Convenção 87 da OIT; 

4. quanto à questão agrária: reforma agrária sob controle dos 
trabalhadores e punição dos assassinos de trabalhadores rurais; 

5. quanto à dívida externa: luta pelo seu não pagamento. 

Além disso, o II CONCUT aprovou uma campanha contra a privatização de 
empresas estatais e a favor da estatização dos serviços básicos, como saúde, 
educação, transportes e sistema financeiro. O II CONCUT defendeu ainda a 
“democratização da ação do Estado”, quer dizer, a “participação direta e 
democrática dos trabalhadores nos órgãos de decisão e uma orientação global das 
atividades do setor público da economia para os interesses sociais”.9 

Mas, possivelmente, o fato mais importante do II CONCUT tenha ocorrido 
no plano ideológico. O congresso de fundação, no seu art. 2º, proclamara como 
perspectiva histórica da CUT a luta por “sociedade sem exploração, onde impere a 
democracia política, social e econômica”. A palavra “socialista” não fora 
pronunciada. No segundo congresso, porém, foi aprovada uma resolução declarando 
o socialismo como objetivo final dos trabalhadores na sua luta pela “conquista do 
poder político”. Embora ressalvando que “o instrumento fundamental de definição 
do programa de classe e da estratégia política do poder” eram os partidos políticos 
“efetivamente comprometidos com as aspirações históricas da classe trabalhadora”, 
o documento enfatizava que a CUT é “parte integrante desse projeto”. Por outro 
lado, a assunção do socialismo não deveria fazer com que a CUT se confundisse 
com um partido político. Pelo contrário: deveria manter sua autonomia em relação 
“ao poder de Estado e aos próprios partidos políticos”.10 

Levadas a sério as resoluções aprovadas no congresso do Rio, a ação 
quotidiana da CUT deveria ser pautada pelo objetivo de acirrar o conflito de 
classes e de preparar os trabalhadores para a luta final contra o capitalismo. 
Consequentemente, as chamadas reivindicações imediatas deveriam ser 

                                                 
9 Resoluções do II Congresso, Caderno Especial, “Campanha Nacional de Lutas”. 
10 “Manifesto do 2º Congresso da CUT aos Trabalhadores Brasileiros”, idem, pp.7 e 8. 
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entendidas instrumentalmente, como formas de mobilização e “conscientização” 
das classes trabalhadoras. 

O segundo congresso marcou uma orientação mais à esquerda da CUT, 
embora a tendência que viria a ser denominada de Articulação tenha conseguido 
derrotar os concorrentes. A chapa 1, encabeçada por Jair Meneguelli, venceu com 
59,2% dos votos e teve o direito de indicar nove membros efetivos para a 
Executiva Nacional. A chapa 2, que reuniu pequenos grupos de esquerda (Partido 
Revolucionário Comunista, Reconstrução do PCB, prestistas, Comando Operário 
Socialista, Luta Sindical, Movimento dos Trabalhadores Socialistas e Causa 
Operária), obteve 26,6% dos votos e indicou quatro membros na Executiva 
Nacional. Por fim, a chapa 3 reuniu o Movimento Comunista Revolucionário, a 
Convergência Socialista e outros pequenos grupos de esquerda. Obteve 10,9% dos 
votos e ficou com dois representantes na Executiva. 

O II CONCUT aprovou ainda uma resolução criando uma nova estrutura 
sindical destinada a substituir a estrutura corporativa em vigor. O modelo 
imaginado previa a criação de “comissões sindicais de base” em cada local de 
trabalho com as funções de representar os empregados e o sindicato. A comissão 
seria eleita apenas pelos trabalhadores sindicalizados “maiores de 16 anos”. Além 
da comissão sindical de base, que seria uma espécie de comissão de fábrica eleita 
apenas pelos empregados sindicalizados, eram previstos também “sindicatos de 
base” e “departamentos profissionais”. Os sindicatos de base seriam constituídos 
por ramo de atividade econômica (nos setores agropecuário, industrial e de 
serviços). Esses sindicatos poderiam ter abrangência municipal, intermunicipal, 
estadual, interestadual e nacional. Os sindicatos de base, organizados por ramo de 
atividade econômica, substituiriam os atuais sindicatos (organizados nominalmente 
por categoria, mas, em muitos casos, por ramo de produção). Os departamentos 
seriam também organizados por ramo profissional “a nível nacional” e deveriam 
substituir as federações e confederações do sindicalismo corporativo, mudando o 
perfil organizatório da CUT. 

A proposta de reorganização sindical era bastante detalhada e ambiciosa. 
Tal como a CLT especificava-se, com boa dose de autoritarismo e ingenuidade, 
como se deveriam proceder às eleições, quem teria direito a voto, os cargos e 
funções dos organismos dirigentes, o tempo de mandato, etc. Os departamentos 
estariam “sob a orientação política da Direção Nacional da CUT”. A proposta 
aprovada no II CONCUT, de um voluntarismo a toda prova, fazia tabula rasa da 
estrutura sindical existente, ignorando as tradições e interesses organizados em 
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torno do sindicalismo oficial e da resistência das empresas e do governo. Desse 
modo, a nova estrutura, tão minuciosamente elaborada, não saiu do papel. Apenas 
no tocante aos departamentos ocorreu algum avanço. Além do departamento dos 
bancários – na verdade, formado antes do II CONCUT –, houve a criação dos 
departamentos dos metalúrgicos, dos petroleiros, dos químicos, de educação e dos 
trabalhadores rurais. Esses departamentos não estão organizados por ramos de 
atividade, mas por categorias, de modo que nada mais são do que federações que 
agrupam os sindicatos oficiais cujas diretorias são filiadas à CUT.11 Ocorre que a 
nova estrutura imaginada pela CUT, se concretizada, abalaria profundamente o 
funcionamento de poderosos sindicatos cutistas. Na verdade, a Executiva da CUT, 
que apresentou a proposta da nova estrutura, e os delegados que a aprovaram no II 
CONCUT subestimaram a força do sindicalismo corporativo no país e o apoio, 
explícito ou implícito, que ponderáveis parcelas das classes trabalhadoras e 
dirigentes sindicais (inclusive os da CUT) lhe outorgam. Por outro lado, o 
irrealismo da resolução (que reestruturou, no papel, toda a estrutura sindical 
brasileira segundo a vontade da CUT) não deixa de ser indicativo da imaturidade 
de uma organização em processo de formação. 

Apesar dessas observações, cumpre notar que a resolução, ao instituir os 
departamentos nacionais “sob a Direção Nacional” favorece a “verticalização” da 
CUT, contrariando certas expectativas de tipo mais libertário e fortalecendo o lado 
mais sindical do que político da entidade. Além disso, a formação de 
departamentos agrupando apenas sindicatos cutistas representa, tacitamente, em 
nível de cúpula, a tentativa de institucionalização da pluralidade, uma vez que os 
departamentos serão, se consolidados, concorrentes das federações e confederações 
da estrutura oficial. 

O III CONCUT 

O III CONCUT, o maior em termos de delegados e entidades presentes, 
chegou a reunir 6.218 sindicalistas vindos de praticamente todas as unidades da 
Federação. Obviamente, os Estados com maior população e mais desenvolvidos 
enviaram as maiores delegações, como São Paulo e Minas Gerais. A participação 
dos delegados cariocas, no entanto, foi relativamente pequena, ficando atrás do 
Rio Grande do Sul, do Pará, da Bahia e de Santa Catarina, estados menos 
desenvolvidos e menos populosos. 

                                                 
11 Maria Silvia Portella de Castro, “Dez Anos de Trajetória. Novo Sindicalismo Brasileiro. Desafios 
a Vencer”, Caderno da CUT nº 2, ago. 1989. 
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Tabela 1 
Delegados das unidades da Federação no III CONCUT 

Unidades da Federação Número de delegados 

São Paulo 899 
Minas Gerais 769 

Rio Grande do Sul 551 
Pará 505 

Bahia 417 
Santa Catarina 401 
Rio de Janeiro 383 

Goiás 291 
Paraíba 240 
Paraná 234 

Pernambuco 209 
Distrito Federal 196 

Ceará 192 
Espírito Santo 165 

Maranhão 125 
Rio Grande do Norte 125 

Piauí 105 
Sergipe 100 

Amazonas 71 
Rondônia 61 
Alagoas 57 

Mato Grosso do Sul 43 
Mato Grosso 37 

Amapá 27 
Acre 15 
Total 6.218* 

* A publicação, 3º CONCUT, Registro e Imagens, 1988, contabiliza 6.244 participantes. Ocorre que 
26 delegados de sete entidades nacionais não estão incluídos nas delegações por estado. 

A elevada proporção de delegados de estados menos industrializados e 
urbanizados deve-se ao grande número de delegados de sindicatos de 
trabalhadores rurais. Este é, particularmente, o caso do Pará, da Bahia e de Goiás. 
Entretanto, em alguns estados mais desenvolvidos, como São Paulo, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul, a proporção de delegados de sindicatos de 
trabalhadores rurais também foi alta. O número relativamente baixo de delegados 
do Rio de Janeiro deveu- se, em larga medida, ao fato de que apenas cinco 
sindicatos de trabalhadores rurais, num total de dezoito representantes, faziam 
parte da delegação carioca, composta em grande parte (41,3%) de delegados de 
sindicatos e associações do setor de serviços. A proporção de delegados do setor 
industrial carioca foi baixa: 25,3%. A porcentagem média de delegados de 
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sindicatos de trabalhadores industriais, para todo o congresso, foi de 23,9%. Como 
seria de se esperar, o Estado de São Paulo, com 48,2%, e Minas Gerais, com 
38,3%, foram os estados que apresentaram a maior porcentagem de delegados 
representando sindicatos do setor industrial. 

Tabela 2 
Delegados e entidades no III CONCUT 

Est. 
Indústria Rural Func. Públ. Financ. Transp. Serviços Total 

Ent. Del. Ent. Del. Ent. Del. Ent. Del. Ent. Del. Ent. Del. Ent. Del. 
AC 0 0 3 11 1 1 0 0 0 0 1 3 5 15 
AL 2 12 7 35 1 5 0 0 0 0 2 5 12 57 
AM 1 5 12 53 3 10 0 0 0 0 2 3 18 71 
AP 1 5 1 12 0 0 0 0 0 0 2 10 4 27 
BA 10 70 32 187 9 37 3 15 2 11 18 97 74 417 
CE 7 40 10 50 10 36 2 12 1 1 12 53 42 192 
DF 3 14 0 0 4 55 1 8 1 11 19 108 28 196 
ES 4 23 7 56 7 36 1 10 1 10 4 30 24 165 
GO 2 17 30 156 8 29 1 3 1 2 23 84 65 291 
MA 3 13 12 65 3 12 0 0 1 3 9 32 28 125 
MG 54 295 37 181 22 122 3 16 2 9 28 146 146 769 
MS 1 2 6 20 1 5 1 7 0 0 4 9 13 43 
MT 0 0 3 8 3 11 0 0 0 0 5 18 11 37 
PA 10 68 49 318 14 57 0 0 0 0 13 62 86 505 
PB 4 20 25 120 14 64 1 1 1 4 9 31 54 240 
PE 6 49 11 54 8 48 1 2 1 5 7 51 34 209 
PI 2 9 17 59 3 12 0 0 0 0 7 25 29 105 
PR 9 53 17 78 3 13 4 17 0 0 16 73 49 234 
RJ 14 97 5 18 9 44 6 33 5 33 26 158 65 383 
RN 6 24 3 11 12 59 2 7 0 0 5 24 28 125 
RO 2 8 3 16 5 17 1 9 0 0 3 11 14 61 
RS 29 146 26 152 16 88 6 31 4 16 22 118 103 551 
SC 9 47 33 188 13 61 2 8 3 7 26 90 86 401 
SE 5 42 5 28 2 20 1 7 0 0 1 3 14 100 
SP 49 434 20 126 14 137 12 62 5 32 18 108 118 899 
Total 233 1493 374 2002 185 979 48 248 28 144 282 1352 1150 6218 
Fonte: Boletim Nacional da CUT, nº 21, set. 1988, “III CONCUT: Registro e Imagens”. Indústria 
inclui: trabalhadores em metalurgia, petróleo, petroquímica, química e farmacêutica, vidro, têxtil, 
gráfica, vestuário, couro, alimentação, água, eletricidade, gás, telecomunicações, borracha e outros.  
Serviços incluem: comércio, profissionais liberais, administração, ensino privado. 
Finanças incluem: bancários, financiários e securitários. 
Transporte inclui: rodoviários e ferroviários. 



14 

Funcionalismo inclui: previdência, saúde, professores, docentes, servidores das universidades, 
funcionários federais, estaduais e municipais. 
Rural inclui: trabalhadores rurais (pequenos proprietários, assalariados, meeiros, posseiros, etc.) e 
pescadores. 

No conjunto, na divisão dos setores de atividade econômica em que a CUT 
classifica os participantes de seus congressos, o primeiro lugar, em termos de 
número de delegados, foi ocupado pelos representantes de sindicatos de 
trabalhadores rurais, com quase um terço do total. Vinham, logo após, os delegados 
de sindicatos do setor industrial, seguidos de perto pelos do setor de serviços. 

Tabela 3 
Delegados por setor de atividade 

(% sobre 6.218) 

 Norte Nordeste C.-Oeste Sudeste Sul Total 

Rural 6,6 9,8 3,0 6,1 6,7 32,2 
Indústria 1,4 4,5 0,5 13,8 4,0 24,2 
Serviços 1,4 5,1 3,5 7,1 4,5 21,6 
Funcionalismo 1,4 4,7 1,6 5,4 2,6 15,7 
Finanças 0,1 0,7 0,3 2,0 0,9 4,0 
Transportes  0,4 0,2 1,3 0,4 2,3 
Total 10,9 25,2 9,1 35,7 19,1 100,0 
Fonte: Boletim Nacional da CUT, nº 21, set. 1988, “III CONCUT: Registro e Imagens”. O quadro 
acima difere ligeiramente do publicado no Boletim Nacional, onde a soma das porcentagens é de 
99,2% na soma dos percentuais por região, e de 99,3% na soma por setores. A correção foi efetuada 
refazendo- se as somas por setor de atividade por estado. 

Os delegados do setor de serviços somados aos do funcionalismo público e 
finanças (bancários, sobretudo) perfazem cerca de 41 % do total de participantes, 
dado indicativo do peso das entidades de empregados de escritórios e outras 
categorias de classe média no interior da CUT.∗ 

Em relação aos setores econômicos e profissionais, a comparação do 
terceiro congresso com os anteriores indica que os sindicatos do setor rural 
mantiveram uma participação estável: 33,0% no I CONCUT; 36,1% no II 
CONCUT e 32,4% no III CONCUT. As entidades do setor industrial tiveram um 
aumento constante: 15,4% no primeiro congresso; 17,9% no segundo e 20,1% no 
terceiro. Porém, o maior crescimento foi do setor do funcionalismo público. No 

                                                 
∗ Essa questão será desenvolvida mais adiante, no item “A expansão do sindicalismo de classe média”, 
cap. 2: “Perfil dos delegados”. 

15 

primeiro congresso, as associações de funcionários públicos perfaziam somente 
7,2% do total. Em 1986, quando do II CONCUT, chegaram a 11,2%, e em 1988 
subiram para 16,0%. Por sua vez, o setor de serviços, no seu conjunto 
(abrangendo aí os profissionais liberais, os bancários e as entidades do setor de 
transportes), esteve assim representado: 26,2% em 1984; 34,8% em 1986 e 31,5% 
em 1988. Comparativamente, a representação que mais cresceu foi a do 
funcionalismo público, seguida da indústria e dos serviços. (No exame da tabela 
seguinte, na porcentagem do setor de serviços do II CONCUT deve-se considerar 
que as profissões liberais não estão aí incluídas; para o III CONCUT, o setor de 
serviços inclui as profissões liberais, mas não transporte e finanças.). 

Tabela 4 
Entidades nos congressos por setor de atividade* 

 Ind. 
Func. 
Públ. 

Rural Transp. Fin. Serv. 
Profis. 
liberais 

Assoc. 
pré-

sindic. 

Assoc. 
profis. 

Totais 

1º Cong 144 68 308 – – 246 – 31 140 937 
(1984) 15,4 7,2 33,0 – – 26,2 – – – 100,0 
2º Cong 182 114 366 – – 276 76 – – 1014 
(1986) 17,9 11,2 36,1 – – 27,2 7,6 – – 100,0 
3º Cong 233 185 374 28 48 289 – – – 1157 
(1988) 20,1 16,0 32,4 2,4 4,1 25,0 – – – 100,0 
Fontes: 1º Congr.: Jornal da CUT, ano II nº 1, 1984; 2 º Congr.: Almanaque da CUT, ago. 1986; 3º 
Congr.: Boletim Nacional, nº 21, set. 1988. 
* Os critérios de classificação dos delegados por setor de atividade nas estatísticas da CUT têm 
apresentado certa variação. No I CONCLAT (1983), que decidiu da formação da CUT, as entidades 
foram classificadas em sindicatos urbanos (38,9%), sindicatos rurais (34,0%), associações pré-
sindicais (14,7%); associações de funcionários públicos (10,8%); federações (0,5%); entidades 
nacionais (0,8%) e confederações (um só caso). Estiveram representadas 912 entidades. (Fonte: 1 
CONCLAT, 1984, publicação da CUT). Nesta Tabela 4, aparecem no I CONCUT duas categorias de 
entidades que não foram consideradas nos demais: as associações pré-sindicais e as associações 
profissionais. As primeiras são as associações que aguardavam reconhecimento do Ministério do 
Trabalho para serem transformadas em sindicatos; as segundas eram entidades civis de categorias 
profissionais com algum grau de representatividade, mas sem reconhecimento legal. Essas entidades 
podem estar localizadas em qualquer setor de atividade, com exceção do funcionalismo público. 
Consequentemente, na tabela, o número de entidades nos setores rural, industrial e de serviços deve ser 
ligeiramente maior, uma vez que as associações profissionais e pré-sindicais distribuem-se por esses 
setores. Nota-se, ainda, que a categoria profissões liberais só foi distinguida no segundo congresso, 
enquanto transporte e finanças aparecem discriminados apenas no terceiro. Nos anteriores, estavam 
incluídos no setor de serviços. 

Deve-se notar, por outro lado, quando se compara o terceiro congresso com 
o primeiro, o forte declínio da proporção de delegados de base. No I CONCUT, 



16 

estes chegaram a representar cerca de 66 % do total de participantes. No III 
CONCUT, a proporção havia caído para cerca de 51 %. Complementarmente, a 
porcentagem de delegados de diretoria, depois de ter representado 34 % no I 
CONCUT e caído para 30% no segundo, chegava a 49% no terceiro congresso. 

Tabela 5 
Número de delegados nos congressos da CUT 

 Delegados de base Delegados de diretoria  
1º Congresso 3440 1782 5222 

 (65,9) (34,1) (100,0) 
2º Congresso 3649 1532 5181* 

 (70,4) (29,6) (100,0) 
3º Congresso 3178 3065 6243 

 (50,9) (49,1) (100,0) 
Fontes: 1º Congr.: Jornal da CUT, edição especial do Boletim Nacional, Rio de Janeiro, 1986; 3? 
Congr.: Secretaria da CUT nacional 
* As publicações da CUT referentes ao segundo congresso apresentam algumas discrepâncias. O 
Almanaque da CUT (agosto de 1986) indica 1.014 entidades e 5.564 delegados presentes nesse 
CONCUT. Já os dados apresentados pelo Jornal do 2º Congresso, reproduzidos acima, indicam 933 
entidades e 5.181 participantes. Utilizamos esta última fonte porque era a que distinguia os 
delegados de base dos de diretoria. 

A combinação dessas duas variáveis – aumento da proporção de delegados 
de diretoria em detrimento dos delegados eleitos diretamente pela base, e o 
aumento da importância dos sindicatos e associações de funcionários públicos e 
do setor de serviços – mostra o avanço da CUT na conquista de novas diretorias. 
Desse ângulo, a CUT torna-se mais “institucional” (ou “burocrática”, como talvez 
preferissem dizer as facções de oposição à tendência Articulação). Por outro lado, 
a elevação da proporção de entidades de delegados do funcionalismo público e do 
setor de serviços expressa o progresso da CUT entre as categorias profissionais de 
assalariados de escritório e de classe média, que constituem precisamente os 
segmentos onde a sindicalização vem ganhando impulso nos últimos anos (ver 
cap. 2, “Perfil dos delegados”). 

As disputas internas 

O III CONCUT abriu-se num clima tenso, precedido de duras acusações e 
acaloradas discussões entre as facções. Muitos pontos, de modo explícito ou 
implícito, estavam em debate, tendo como pano de fundo a natureza da CUT, 
como uma central voltada para a área trabalhista ou como uma central de natureza 
mais política do que sindical. Questão importante, além da escolha de uma nova 
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Executiva Nacional (quinze membros efetivos e cinco suplentes) e de uma nova 
Direção Nacional (83 efetivos e 41 suplentes), eram as mudanças nos estatutos da 
CUT, propostas pela tendência Articulação e rejeitadas com indignação pelas 
oposições. Na realidade, as divergências já haviam emergido fortemente no 
segundo congresso, quando a facção majoritária foi submetida a intensa pressão 
por parte dos grupos de esquerda. Depois do II CONCUT, o quarto congresso 
estadual da CUT paulista serviu como uma avant-première do III CONCUT. 
Realizado em Campinas, em julho de 1988, com a presença de 1 563 delegados, o 
congresso da CUT paulista terminou com a vitória da Articulação. A chapa 
encabeçada pelo médico Arlindo Chinaglia obteve 57,5% dos votos, ficando com 
cinco dos nove postos da Executiva estadual; a CUT pela Base recebeu 31,5% dos 
votos, garantindo três postos; e a Convergência Socialista, 11,5%, ficando com 
apenas um posto na Executiva.12 

Diante do acirramento das disputas, o Diretório Nacional do PT, reunido 
nos dias 6 e 7 de agosto de 1988, considerou necessário manifestar sua “apreensão” 
com os rumos dos debates.13 O próprio presidente da entidade, Jair Meneguelli, 
por sua vez, chegou a considerar que a CUT estaria “doente”, embora a doença 
não fosse grave.14 

Aberto o III CONCUT, ficou logo evidenciado que a Articulação contava 
com a preferência da maioria dos delegados. Num total de 5.886 votos, a chapa 
encabeçada por Jair Meneguelli, da Articulação, que apresentou a tese nº 10 
obteve 60,4% dos votos, garantindo nove membros efetivos da Executiva 

                                                 
12 CPV Dossiê – CUT Documentação: Congressos, 1988, passim. No Rio, Carlinho Santana, 
presidente do Sindicato dos Ferroviários, da “Força Socialista”, com apoio da “Democracia e Luta”, 
foi eleito presidente da CUT estadual, derrotando o candidato da Articulação. A Executiva estadual 
ficou composta por três membros da Articulação, dois da “Força Socialista”, dois da “CUT pela 
Base”, um de “Unir a Cidade e o Campo” e um da “Democracia e Luta”. Ibidem, passim. 
13 Boletim Nacional, ago.-set. 1988, in Dossiê CPV, op. cit., p. 52. Outros dirigentes do PT, com 
atuação no meio sindical, acusavam as correntes de oposição de ver na Articulação o “principal 
inimigo a ser combatido” e de mover “uma guerra” contra ela. Cf. Luiz Gushiken, Paulo Okamoto e 
Clara Ant, “O Umbigo e o Mundo Exterior”, idem, p. 53. 
14 A frase completa do presidente da CUT, segundo entrevista ao Boletim Nacional, é a seguinte: “Eu 
acho que ela (a CUT) está doente. Mas não é uma doença incurável, um câncer ou uma AIDS: é no 
máximo uma gripe”. Nessa mesma entrevista Jair Meneguelli explicitaria que seria sobre a “prática 
sindical” que se localizaria o principal problema da entidade: “Desde o começo, nós nos propusemos 
construir uma central pluralista, apartidária; um dia, poderia ter entre nós não só militantes petistas, mas 
dirigentes ligados ao PCB, PC do B e até mesmo ao PMDB e ao PDS. Como isso não acontece, muitos 
companheiros acabam confundindo as questões específicas de uma entidade sindical, teoricamente 
unitária, com o papel de um partido político, no caso o PT”. Idem, p. 52. 
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Nacional e cinquenta na Direção Nacional. Para essa vitória, a Articulação contou 
com o apoio da tendência Força Socialista, que apresentara a tese nº 1. (Cumpre 
notar que, no II CONCUT, a Força Socialista havia se unido à Convergência 
Socialista, em oposição à tendência majoritária.) O segundo lugar ficou para a 
chapa “Construir a CUT pela Base” (tese nº 6), encabeçada por Durval de 
Carvalho, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas. Esta chapa 
recebeu 23,4 % da votação, ficando com quatro lugares na Executiva e 19 na 
Direção. Expressando as posições da tendência CUT pela Base, a chapa de Durval 
de Carvalho teve o apoio do grupo trotskista do jornal O Trabalho e dos 
sindicalistas que apoiavam a tese nº 7 (“CUT do Trabalhador”). Em último lugar, 
ficou a chapa “CUT é pra Lutar”, liderada por Cyro Garcia, presidente do 
Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro: Com 16,3% dos votos, ficou com 
direito a dois membros na Executiva e 14 na Direção Nacional. Essa chapa 
resultou de uma composição entre os que apoiavam a tese nº 9 (“Democracia e 
Luta”, que expressava as posições da Convergência Socialista), da tese nº 8 (“Unir 
a Cidade e o Campo”, ligada ao grupo Causa Operária) e da tese nº 3 (“Construir a 
CUT Classista e pela Base”, que representava as posições do PCBR).15 

Considerando os membros efetivos e suplentes da Executiva Nacional, do 
segundo para o terceiro congresso ocorreram as seguintes alterações: 

 II CONCUT III CONCUT 
Articulação 12 membros 10 membros 
Força Socialista 1 membro 2 membros 
Democracia e Luta 2 membros 1 membro 
Unir a Cidade e o Campo 2 membros 1 membro 
Construir a CUT Classista e pela Base – 1 membro 
CUT pela Base 3 membros 5 membros 
Total 20 membros 20 membros 
Fonte: Quinzena, nº 61, 1.12.1988. 

Tendo a maioria no III CONCUT, a tendência Articulação conseguiu a 
aprovação de um conjunto de Tendo a maioria no III CONCUT, a tendência 
Articulação conseguiu a aprovação de um conjunto de alterações nos estatutos de 
modo a tentar ser amplamente dominante nos futuros congressos regionais, 
estaduais e nacionais da CUT. A partir do III CONCUT somente delegados das 
entidades filiadas à central poderão participar dos congressos, ao contrário do que 

                                                 
15 Boletim Nacional nº 21, set. 1988, III CONCUT: Registro e Imagens. e “O Perfil das Chapas”, 
Quinzena nº 61, 1.12.1988. 
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acontecia anteriormente. O número de delegados que cada entidade poderá enviar 
deverá ser proporcional ao número de trabalhadores sindicalizados, e não mais ao 
número de trabalhadores existentes na jurisdição do sindicato (critério válido 
também para as oposições sindicais pró-CUT que estão em disputa com diretorias 
anti-CUT). Ademais, para reduzir a influência das oposições, ficou decidido que 
seus delegados deverão ser proporcionais ao número de votos que conseguirem no 
último escrutínio das eleições para a diretoria do sindicato. Para as oposições que 
não disputaram as últimas eleições sindicais, o número de delegados não poderá 
ser superior à delegação do menor sindicato filiado à CUT. Além disso, somente 
as oposições sindicais reconhecidas pelas CUTs estaduais poderão participar do 
congresso nacional. 

Outra medida importante foi mudar a periodicidade dos congressos 
nacionais, de dois para três anos. Com a ampliação do intervalo entre os 
congressos, a direção da CUT passou a ter mais autonomia para a tomada de 
decisão diante de fatos novos da política e da economia brasileiras. 

As tendências de oposição, como dissemos, opuseram-se à reforma dos 
estatutos. Consideraram as mudanças efetuadas como medidas burocráticas e 
autoritárias, destinadas a enfraquecer, ou eliminar, a democracia interna, a 
participação das bases, etc. A tendência majoritária, de seu lado, acusou os 
adversários de “sectarismo” e “vanguardismo”. 

No entrechoque das acusações e denúncias recíprocas, para legitimar suas 
posições, as facções recorrem aos princípios e valores inquestionáveis do meio 
sindical. Burocratismo e sectarismo, tal como oportunismo e aventureirismo, são 
fantasmas que assombram habitualmente o movimento sindical em particular e a 
esquerda em geral. A história do sindicalismo está coalhada de exemplos. As 
facções moderadas são geralmente alcunhadas de oportunistas; as mais radicais, 
de aventureiras. As direções que partilham das responsabilidades do poder são 
frequentemente acusadas de oportunistas e conciliadoras no trato com o patronato 
e o governo, e de autoritárias e burocráticas no trato com a base. As facções mais 
à esquerda, geralmente fora do poder, por sua vez, são normalmente acusadas de 
irresponsáveis, sectárias, infantis, utópicas. Em geral, ambos os lados têm alguma 
dose de razão, na medida em que duas lógicas se encontram: a da situação, que 
pretende a manutenção do status quo e, consequentemente, privilegia os interesses 
da organização, e a da oposição, que pretende a mudança e, assim, valoriza o 
movimento. No caso específico da CUT, a Articulação tem argumentos poderosos 
na defesa de suas propostas. A periodicidade dos congressos nacionais da CUT, 
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sempre com mais de cinco mil participantes (o último chegou a mais de seis mil), 
efetuados a cada dois anos, obriga a entidade a um ininterrupto e estafante esforço 
de preparação de congressos. O término de um é seguido do trabalho de 
publicação das teses, divulgação das resoluções, aplicação (em princípio...) do que 
foi decidido, etc. Nem bem terminada essa tarefa e organizado o funcionamento 
interno das novas direções, cumpre iniciar a preparação do congresso seguinte. 
Além disso, o número muito elevado de participantes aumenta o esforço 
organizatório e os gastos, obrigando a direção a um permanente trabalho de 
captação de recursos. O número elevado de delegados impede, ou pelo menos 
dificulta bastante, as discussões das teses e propostas. De outro lado, os 
regulamentos anteriores favoreciam as oposições sindicais em detrimento dos 
grandes sindicatos. As facções mais radicais aumentavam sua influência, tendo à 
sua disposição uma massa de delegados dos quais uma parcela ponderável de 
ouvintes não era composta por sindicalistas com posição de responsabilidade nas 
diretorias dos sindicatos e associações. Consequentemente, os congressos da CUT 
tomavam o caráter mais de uma reunião de tendências e facções políticas atuantes 
no meio sindical do que de uma reunião de sindicalistas. No terceiro congresso, as 
numerosas e extensas teses apresentadas, dedicadas à análise da sociedade, da 
economia, do sistema político, não foram objeto de uma discussão mais cuidadosa 
em plenário e, pelo que pudemos observar, não foram lidas nem mesmo pelas 
principais lideranças. Assim, de fato, a consolidação da CUT como central 
sindical exigiria mudanças substanciais na organização dos congressos, afetando 
sua periodicidade, número de delegados, modo de escolha dos participantes, etc. 
Essas mudanças, no entanto, tendem a reforçar, salvo surpresas, a tendência 
Articulação e a enfraquecer a esquerda e as oposições sindicais. Têm razão as 
facções de oposição quando afirmam que as alterações estatutárias aumentam o 
poder das direções dos sindicatos e enfraquecem a intervenção das bases. Desse 
modo, cada lado encontra muito fundamento na defesa de suas proposições, que 
são, aliás, coerentes com sua concepção sindical e com sua situação de 
superioridade ou inferioridade no interior da CUT. Ocorre que situação e oposição 
(ou oposições) expressam concepções políticas e ideológicas que implicam 
diferentes visões do papel do sindicalismo: uma, majoritária, que pretende fazer 
da CUT uma central de organizações sindicais, o que significa, inexoravelmente e 
qualquer que seja a retórica, aceitar os parâmetros da economia de mercado e da 
ordem legal; outra, minoritária, que pretende fazer da CUT uma central de luta 
contra o sistema capitalista. Aqui, é difícil saber, na hipótese de vitória das 
facções de oposição, que recursos teriam para levar à prática suas propostas e 
transformar o discurso contestatório numa prática revolucionária. Essa dúvida 
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encontra fundamento quando se verifica que a atuação dos sindicatos controlados 
pelas facções de oposição, especialmente CUT pela Base e Convergência 
Socialista, não se distinguem particularmente por uma atuação tão radical quanto 
suas posições políticas e ideologia fariam supor. 

De acordo com o prof. Aloizio Mercadante, economista do PT e um dos 
poucos que procuraram dar base teórica às posições da Articulação, haveria no interior 
da CUT duas tendências sindicais: de um lado a tendência de um sindicalismo 
vanguardista, e, de outro, o novo sindicalismo classista, autônomo e de massas, 
representado pela Articulação. O primeiro subestimaria as lutas reivindicatórias, 
desprezaria as lutas imediatas e as “conquistas concretas da classe trabalhadora 
através de sindicatos”, confundindo, permanentemente, partido e sindicato.16 

Já o sindicalismo de classe e de massa (da Articulação) entenderia que o 
“sindicato é um instrumento de luta dos trabalhadores contra a exploração dos 
patrões, mas seria, ao mesmo tempo, um instrumento de luta por melhores salários e 
condições de trabalho que se desenvolve dentro do sistema capitalista”. O que 
definiria o sindicalismo classista da Articulação seria, “por um lado, atrair e 
mobilizar as amplas massas de trabalhadores, e, de outro, dar à organização dos 
assalariados o caráter de uma organização representativa de toda a classe 
trabalhadora em oposição à classe burguesa”. Nessa concepção, o sindicalismo não 
deveria assumir “um programa ou uma estratégia de luta pelo poder socialista, menos 
ainda adotar uma definição ideológica”.17 Na mesma linha, e contrariando a posição 
assumida pelo II CONCUT, Jair Meneguelli é enfático ao afirmar que a CUT não 
deve ser caracterizada como socialista, embora seus dirigentes possam sê-lo.18 

                                                 
16 Aloizio Mercadante, “Resultados para Quem?”, Teoria e Debate, ano I, nº 1, dez. 1987, passim. Uma 
avaliação de conjunto dos debates no interior da CUT pode ser encontrada em “Concepções e Práticas 
Sindicais na CUT”, Quinzena, nº 55, 20.8.1988. Essa publicação traz artigos e documentos das 
diferentes tendências. Dois textos importantes, de crítica ao artigo do Prof. Aloizio Mercadante, estão 
nessa edição especial de Quinzena. Referimo-nos ao artigo de Américo Bernarde, “Dois Rumos para o 
Debate na CUT”, publicado originalmente no jornal Em Tempo, fev.-mar. 1988 p. 8, e o artigo de 
Renato Simões, “Concepções, Práticas e Divergências. Para Onde Vai a CUT?”. Ver também a defesa 
das posições do Movimento das Oposições Sindicais Metalúrgicas feitas por Waldemar Rossi, “Sobre 
as Divergências no Interior da CUT”, São Paulo, 1988, publicação do MOSMSP. 
17 “Concepção e Prática Sindical”, resolução aprovada no III Congresso da CUT Estadual segundo 
documento apresentado por vários sindicatos de metalúrgicos que integram a corrente Articulação, 
Quinzena, nº 55, 20.8.1988, p. 31. Esse documento, assim como a tese nº 10 aprovada no III 
CONCUT, teve, provavelmente, como principal redator o prof. Aloizio Mercadante. 
18 Entrevista de Jair Meneguelli, Teoria e Debate, revista trimestral do PT, nº 5, ano II, jan.-fev.-mar. 
1989, p. 34. 
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A caracterização das tendências que se digladiam no interior da CUT 
encontra alguma dificuldade na medida em que a tendência Articulação rejeita a 
socialdemocracia, defende o socialismo como meta histórica da classe trabalhadora, 
enquanto as tendências opostas rejeitam a acusação de vanguardismo, de 
sectarismo, e insistem também na tese de que a CUT não deve ser confundida com 
um partido político. À primeira vista, a se ater às declarações de todas as correntes, 
as divergências não seriam profundas. No entanto, nas análises do contexto nacional 
e na orientação da ação, um divisor de águas separa, de um lado, a tendência 
Articulação e, de outro, a CUT pela Base e a Convergência Socialista, as duas 
principais forças opositoras ao grupo majoritário. Um ponto importante de divisão 
foi a atuação diante da Assembleia Nacional Constituinte. A tendência Articulação 
orientou- se, de acordo, aliás, com decisão do II CONCUT no sentido de pressionar 
o Congresso Constituinte, “única possibilidade concreta de assegurar algumas 
conquistas”.19 Para algumas tendências de oposição, a “priorização” da ação no 
plano institucional teria debilitado as ações de massa e, especialmente, contribuído 
para o “esvaziamento da greve geral”.20 

Outras tendências acusam a direção nacional da CUT de ter adotado “uma 
perspectiva puramente parlamentar no caminho da ‘pressão’, através de ‘emendas 
populares’ subscritas por abaixo-assinados, caravanas e microlobby. Ignoraram 
por completo a maior parte das resoluções do CONCUT, que se referiam à 
denúncia e ao desmascaramento do Congresso Constituinte”. A tendência 
majoritária foi também acusada de compor, na Frente Nacional das Entidades 
Democráticas e Populares em Defesa dos Direitos do Povo na Constituinte, com 
os setores “mais atrasados, reformistas e pelegos”.21 Assim, as divergências, que 

                                                 
19 Resolução do II Congresso, caderno especial, item “A Luta da CUT pela Participação dos 
Trabalhadores na Constituinte”, p. 17. Contrariamente, o mesmo documento, à p. 19, entende que a 
principal tarefa da CUT seria “denunciar o caráter antidemocrático e não soberano” da Constituinte e 
reivindicar uma “Assembleia Constituinte exclusiva, democrática e soberana”. 
20 Ver, por exemplo, a tese nº 7, apresentada no III CONCUT pelo Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias de Cimento, Cal e Gesso de São Paulo, pelo Sindicato dos Condutores de Veículos 
Rodoviários de Jundiaí e pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do 
Mobiliário de Mogi das Cruzes, todos do Estado de São Paulo. 
21 Cf. tese nº 8, “Unir a Cidade e o Campo numa CUT de Classe e de Luta”, apresentada por onze 
sindicatos de vários estados. A tese nº 6, do Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas e do Sindicato 
dos Plásticos de São Paulo (“Construir a CUT pela Base”), que expressa as posições da CUT pela 
Base, denuncia o processo de “sectarização e burocratização” que estaria em curso na entidade sob a 
direção da Articulação. Os membros dessa tendência, com funções de direção na CUT, são acusados 
de centralizar o poder diretivo da Central e de abusar do poder econômico, duas práticas que 
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no plano doutrinário formal às vezes se embaralham, adquirem contornos mais 
claros quando referidas a opções mais concretas de atuação da entidade, ou seja, 
quando se observa que aspectos foram privilegiados e que outros foram postos de 
lado. Focalizando as divergências à luz da prática e do tom do discurso, é visível 
que, no interior da tendência majoritária, forças poderosas a pressionam em 
direção a uma linha de tipo socialdemocrata, tendente a fazer da CUT uma central 
de sindicatos voltada para obtenção de vantagens econômicas e de reformas 
sociais e políticas no interior de uma economia de mercado. Se uma orientação 
dessa natureza prevalecer, a CUT deverá ampliar o leque de alianças no campo 
político e fortalecer, no campo sindical, a orientação para a negociação e o diálogo 
com os setores empresariais. A própria reivindicação, defendida notadamente pela 
Articulação, de um contrato coletivo nacional articulado, deverá reforçar a faceta 
propriamente sindicalista da CUT. Entretanto, o matiz socialdemocrata não é 
aceito manifestamente pela tendência majoritária, apesar de suas relações 
privilegiadas com sindicatos socialdemocratas da Europa Ocidental e das críticas 
ao socialismo burocrático e autoritário que existe (ou existia) no Leste europeu. 
No lado oposto, a oposição reúne correntes que tendem a valorizar um 
sindicalismo de contestação, orientado para a afirmação da autonomia dos 
trabalhadores frente a outras forças políticas da sociedade, de rejeição do 
compromisso e de qualquer forma de participação e de aceitação de 
responsabilidades na gestão da economia e da sociedade. Essa orientação tem 
pontos de contato como anarco-sindicalismo da CGT francesa (criada em 1895) 
ou com os Trabalhadores Industriais do Mundo (o IWW) dos EUA formado um 
pouco mais tarde, em 1905. Esses pontos de contato podem ser encontrados na 
valorização do sindicato como um instrumento de mudança social, na defesa de 
sua autonomia frente aos partidos políticos, na ideia da construção de um 
sindicalismo “de base”, agressivo, sem burocracia, desprezando a atuação 
partidária, política e parlamentar e exaltando a ação direta e o conflito, vendo a 
greve geral como a principal arma dos trabalhadores. Muitos outros elementos, 
porém, distinguem as facções de oposição no interior da CUT do sindicalismo 
revolucionário do passado. O primeiro, e mais importante de todos, reside no fato 
de que os sindicatos que integram a CUT fazem parte da estrutura sindical oficial. 
Como tal, concomitantemente, sofrem restrições e se beneficiam de vantagens 
garantidas pela legislação. Mesmo as tendências consideradas mais agressivas, 
mais à esquerda, atuam através dos sindicatos oficiais. É desse interior que 

                                                                                                                           
constituiriam “verdadeiros instrumentos de partidarização da Central” (cf. Teses ao Congresso, 
CUT, nº 20, 2 ed., 1988, p. 27). 
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buscam mobilizar os trabalhadores. No final, apesar do discurso anticorporativo, 
toda a atuação prática das lideranças “combativas” e de esquerda acaba por 
resultar no fortalecimento do sindicalismo oficial e do corporativismo, que, 
suspeitamos, seja mais interessante controlar do que destruir. 

Mesmo as oposições sindicais, em princípio mais críticas diante do 
sindicalismo corporativo, lutam precisamente para ganhar a diretoria dos 
sindicatos oficiais e não para construir organizações paralelas ou autônomas. 
Apenas esse fato, quer dizer, o fato de a CUT estar montada, assim como as 
demais centrais, sobre a estrutura sindical oficial, compromete qualquer tentativa 
de elaboração de um projeto sindical de esquerda que possa ter alguma 
semelhança mais estreita com correntes sindicais do passado. 

É aí que reside o artificialismo das propostas não apenas das facções 
“esquerdistas”, mas também do projeto de um sindicalismo classista, de massa, 
democrático, de luta e pela base que a Articulação, em particular, e a CUT, em 
geral, pretende realizar através das entidades que fazem parte de uma estrutura 
que, em princípio, é combatida por todas as tendências cutistas. Esse projeto só 
deixará de ser uma retórica quando o sindicalismo brasileiro for capaz de se impor 
aos empregadores e ao Estado baseado na capacidade de organização dos próprios 
trabalhadores e sustentado pelas cotizações voluntárias de seus filiados. 

Outro aspecto que dificulta comparações ente a CUT e outros modelos 
sindicais do passado diz respeito à base social de sustentação da entidade. O 
sindicalismo que surgiu com a expansão do capitalismo foi fundamentalmente um 
movimento de trabalhadores manuais da classe operária: dos ex-artesãos, dos 
operários qualificados, no inicio, e posteriormente dos trabalhadores dos grandes 
estabelecimentos fabris da produção em série. Camponeses e empregados de 
escritórios não tinham participação significativa no movimento sindical. As 
federações e confederações de trabalhadores, as “centrais sindicais” da época, 
reuniam basicamente associações de trabalhadores manuais ou braçais das 
fábricas e de serviços como docas, ferrovias, etc. Com raras exceções, eram 
empregados do setor privado. Com relação a esse sindicalismo, a CUT apresenta 
os seguintes pontos de diferenciação: 

1. grande parte dos sindicatos ligados à CUT é constituída de sindicatos de 
trabalhadores agrícolas, na maioria pequenos proprietários, mas também 
assalariados, posseiros, trabalhadores “sem-terra” etc.; 

2. grande parte das entidades cutistas são associações ou sindicatos de 
empregados de escritórios, dos setores de serviços; 
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3. os sindicatos e associações do setor público têm um peso no interior da 
CUT que nunca tiveram na “fase revolucionária” do movimento sindical 
de outros países de antiga industrialização. O Estado é, assim, um dos 
principais interlocutores da CUT, o que tende a aumentar o componente 
político da atuação sindical; 

4. a maior parte da liderança dos sindicatos cutistas pode ser classificada, 
grosso modo, como de classe média. 

Caberia, aqui, distinguir, de um lado, os estratos superiores dos 
trabalhadores fabris, notadamente os operários qualificados do setor moderno, 
com salários de classe média e níveis de instrução de classe popular e, de outro, a 
imensa e bem mais heterogênea massa de empregados do setor privado e das 
empresas estatais e dos governos – saúde e educação, em especial – com níveis de 
escolaridade relativamente altos e salários baixos. Enquanto os empregados do 
setor privado, com exceção dos bancários, se dispersam num incontável número 
de micro e pequenas empresas do mercado formal e informal, os empregados do 
governo e das estatais lidam com um número bastante pequeno de empregadores. 
Essa é uma das principais razões pelas quais o sindicalismo de empregados tende 
a ser fundamentalmente um sindicalismo do setor público. 

Em termos de estratificação social, o grupo de operários qualificados do 
setor industrial ascendeu nas últimas décadas, enquanto o dos empregados de 
muitas ocupações tradicionalmente classificados como de “classe média” 
declinou. Os exemplos mais conspícuos são os professores do magistério 
elementar, os bancários, os comerciários e, mais recentemente, mas em escala 
menor, médicos, professores do magistério secundário e superior, etc. 

5. Os sindicatos cutistas fazem parte da estrutura sindical oficial, 
organizados segundo o modelo corporativo. Como tal, são os únicos a 
poderem representar as “categorias profissionais” junto ao patronato, ao 
governo e à Justiça do Trabalho. Beneficiam-se igualmente dos recursos 
advindos da contribuição sindical e da contribuição assistencial. 

Esses aspectos dizem respeitos às características da organização e 
funcionamento dos sindicatos. São características de natureza institucional. Conviria 
considerar, ademais, as variáveis de natureza ambiental que dizem respeito ao meio 
social e político no interior do qual ocorre a ação sindical. As circunstâncias que 
cercaram o desenvolvimento do sindicalismo anarquista, socialista ou comunista 
têm poucos aspectos em comum com o meio e o momento do surgimento da CUT. 
Três aspectos diferenciadores principais devem ser sublinhados: 
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1. o intervencionismo governamental nos diferentes setores da vida nacional. 
A consequência é a presença de um sistema legal de proteção ao 
trabalhador inexistente nas fases iniciais da industrialização capitalista. Se 
o sistema é pouco eficaz, e às vezes ineficiente, as causas não residem na 
falta de legislação, mas nas condições sociais, culturais e políticas que 
dificultam sua aplicação ou reduzem o seu alcance, especialmente nas 
áreas em que a vigilância sindical é fraca ou inexistente; 

2. a ação sindical se efetua numa situação de democracia de massas, em que 
o controle de muitas instâncias importantes do sistema de decisões e de 
poder escapa dos grupos empresariais. Num contexto em que as camadas 
assalariadas e populares formam a maior parte do eleitorado, as 
reivindicações trabalhistas tendem a encontrar aliados e canais de 
encaminhamento muito mais amplos do que o sindicalismo encontrou em 
fins do século XIX e inícios do atual; 

3. a implosão dos regimes dos países do Leste europeu e a crise terminal das 
ideologias socialistas tornam cada vez menos exequíveis a busca de 
soluções de tipo socialista e menos intelectualmente convincentes e 
politicamente mobilizadoras as palavras de ordem anticapitalistas. 

Todos esses fatores institucionais e ambientais reduzem as possibilidades de 
desenvolvimento de um sindicalismo socialista revolucionário, de luta de classes, 
que algumas correntes, no interior da CUT, pretendem desenvolver. Certamente, 
as brutais desigualdades sociais e a miséria do país alimentam a retórica radical 
através da qual se procuram legitimar as alternativas socialistas ou 
revolucionárias. Mas as denúncias de uma realidade social iníqua, por mais 
fundadas que possam ser, não bastam para permitir a reprodução de modelos e 
estilos de sindicalismo que foram frutos de contextos históricos muito diferentes. 
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CAPÍTULO II 

PERFIL DOS DELEGADOS 

 análise das profissões e ocupações, no interior das Ciências Sociais, 
constitui um dos terrenos mais repletos de armadilhas. Esse fato é conhecido 

pelos sociólogos que se aventuram por esse pântano. Apesar disso, trata-se de um 
espaço em que os pesquisadores não podem deixar de entrar pela quantidade de 
informações fundamentais que a composição sócio-profissional das instituições 
oferece para a análise. 

Nesta pesquisa foi esse, seguramente, um dos problemas mais sérios com 
que nos defrontamos. Ocorre que, pela natureza do procedimento adotado para a 
coleta de informações (questionários com poucas, mas variadas questões a ser 
respondido pelo próprio delegado ou aplicado com auxílio de um entrevistador), 
não havia possibilidade de um aprofundamento nessa área. Tivemos, pois, que nos 
contentar com uma única pergunta formulada deste modo: “Qual a sua profissão? 
(Se você tiver mais de uma, indique a que considera mais importante)”. Na 
medida em que a área não foi cercada com outras questões, muitas dificuldades 
apareceram no momento da codificação. Na imensa maioria dos casos, contudo, 
elas puderam ser satisfatoriamente resolvidas mediante a verificação das respostas 
dadas a outras questões, como o nível de escolaridade e a entidade que o 
entrevistado representava. Com isso, obteve-se razoável dose de confiança na 
classificação e codificação das respostas. Para a codificação, usamos a Escala de 
Prestígio Ocupacional elaborada em 1982 por Solange Santos e utilizada pelo 
SENAI. Considerando os objetivos específicos da nossa pesquisa e os interesses 
da CUT, algumas alterações foram introduzidas na escala.1 

                                                 
1 Cf. Solange Santos, Escala de Prestígio Ocupacional, SENAI, Departamento Regional de São 
Paulo, 1982. Como foi ressaltado, não seguimos inteiramente a composição das ocupações do 
SENAI. Assim, os professores do magistério secundário e universitário foram tabulados 
separadamente, uma vez que, dada a importância dessa categoria na CUT, era interessante obter 
informações mais precisas sobre sua participação no III CONCUT. 
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