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CAPÍTULO V 

AS TENDÊNCIAS POLÍTICAS E SUAS TESES 

s teses apresentadas no III CONCUT constituem um material importante de 
análise, pois expressam a cultura política dominante entre as principais 

lideranças da entidade. De modo geral, podem ser divididas em dois grupos: as 
teses “políticas” e as teses “sindicais”. Pelas primeiras, entendemos as que, 
embora apresentadas por sindicatos ou associações, de fato, transmitem as 
posições dos partidos, tendências ou facções que dominam ou influenciam as 
direções das respectivas entidades. Pelas segundas, entendemos aquelas que 
defendem propostas trabalhistas específicas, tais como criação de um 
departamento de aposentados e pensionistas dentro da CUT. No conjunto das 17 
teses apresentadas, somente três podem ser classificadas como teses “sindicais”. 
Sobram 14 teses “políticas”. Na realidade, esse número é um pouco menor, 
porque duas delas, incluídas na relação oficial de teses, repetem, parcial ou 
totalmente, textos subscritos por outras entidades. 

A distinção entre “tese política” e “tese sindical” contém certa dose de 
arbitrariedade, porque a defesa de certas propostas mais limitadas, como por exemplo, 
as modalidades de organizações dos profissionais liberais relacionam-se com posições 
políticas mais amplas e com uma dada proposta de atuação sindical que, por sua vez, 
está fundada numa dada concepção da sociedade e da economia. Apesar disso, 
cumpre separar, de um lado, as teses que partem explicitamente de uma avaliação da 
situação política nacional e, com base em esquemas teóricos e doutrinários, 
apresentam um conjunto de propostas de mudanças estruturais e, de outro, as teses 
com propostas específicas e limitadas a questões da organização sindical. 

As “teses políticas”, na verdade, têm como objeto mais o movimento operário 
do que o movimento sindical. Quase todas elas culminam na apresentação de um 
plano geral de lutas que deve ajudar a substituição do capitalismo por um regime de 
tipo socialista. Nenhuma das teses apresentadas sugere como objetivo imediato o 
assalto ao poder ou inicio de ações revolucionárias. Apesar disso, as palavras de 
ordem têm como meta “despertar a consciência do trabalhador”, politizá-lo, acirrar 
o conflito de classes, inviabilizar o governo e preparar a passagem para o socialismo 
através de palavras de ordem e reivindicações que não podem ser concretizadas sem 
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provocar mudanças de natureza revolucionária (estatização do sistema financeiro, 
do transporte público, da indústria farmacêutica, reforma agrária sob controle dos 
trabalhadores, etc.). A maior parte das teses levadas ao III CONCUT, desse ponto 
de vista, pretende fazer da CUT não um instrumento de obtenção de melhorias para 
os trabalhadores dentro do regime capitalista, mas um instrumento de luta 
revolucionária pelo socialismo. 

Apesar de algumas diferenças na interpretação da conjuntura política 
nacional, na avaliação das táticas aplicadas e dos resultados obtidos pela CUT nos 
últimos anos, todas as teses partilham, com maior ou menor intensidade, de um 
universo ideológico comum que é fornecido pelo marxismo com alguns toques 
leninistas. De um modo simplista, isso significa dizer que todas compartilham da 
ideia de que a situação da classe trabalhadora piora constantemente sob o 
capitalismo e que a liberdade política e a efetiva melhoria da situação econômica e 
material dos assalariados só poderiam ocorrer sob o socialismo. Não seria o caso, 
aqui, de repetir os elementos básicos do marxismo e do leninismo. Limitar-nos-
emos às reivindicações e palavras de ordem que aparecem com mais frequência 
nas teses apresentadas ao III CONCUT. 

Quase todas partem da ideia de que a conjuntura mundial está mareada pelo 
agravamento da crise econômica do capitalismo, com profundas e danosas 
consequências para o Terceiro Mundo. A crise brasileira estaria relacionada a essa 
crise geral do capitalismo que aguçaria as contradições do sistema, tornando mais 
intensos os conflitos de classe. Nesse quadro, e considerando o contexto brasileiro 
especifico, as seguintes reivindicações e palavras de ordem aparecem com mais 
frequência, o que não significa afirmar a existência de uma atuação destinada a 
levá-las à prática. 

No plano econômico: 

não pagamento da divida externa e rompimento com o FMI; contra a 
privatização das estatais; 
estatização dos serviços básicos, especialmente na área da saúde; rejeição a 
qualquer pacto social: 

No plano agrário: 

reforma agrária sob controle dos trabalhadores; 
punição de mandantes e assassinos de trabalhadores rurais; crédito para os 
pequenos produtores; 
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No plano político: 

repúdio à nova Constituição; combate ao governo Sarney; 

No plano sindical e trabalhista: 

liberdade e autonomia sindical; repúdio à estrutura sindical; jornada de trabalho 
de 40 horas sem redução salarial; contrato coletivo de trabalho; 
liberdade de organização nos locais de trabalho; 

No plano internacional: 

apoio a Cuba, Nicarágua, “contra a agressão dos EUA na América Central”; 
contra a política do apartheid na África do Sul. 

Esses são os pontos encontrados em quase todas as teses. Há, porém, 
diferenças importantes entre elas que convém ressaltar. As mais radicais incluem 
também, no plano econômico, reivindicações de estatização do solo urbano, de 
confisco das “residências ociosas”, um plano estatal de construção de casas 
populares “sob controle dos trabalhadores”. Outras teses, como a nº 5, apresentada 
pelo Sindicato dos Professores do ABC, entendem que se deveria levar à prática 
uma deliberação da Direção Nacional da CUT de março de 1987 no sentido de 
desenvolver uma campanha por uma Assembleia Nacional Popular que elaborasse 
outra Constituição. Na mesma linha, a tese nº 8, que ex- pressa as posições da 
Convergência Socialista, entende que assembleias de sindicatos deveriam ser 
convocadas para expressar o repúdio à atual Constituição (uma “luta prática contra 
ela deveria ser começada logo depois de votada”). De modo geral, é ponto essencial 
que todos os com- bates por qualquer reivindicação devem estar ligados à 
“conscientização dos trabalhadores” e à luta pelo socialismo. (Às vezes, insiste-se, 
possivelmente como uma etapa de transição, na luta por um governo que aplique o 
programa da CUT.) No setor rural, as propostas mais radicais defendem a 
expropriação, sem indenização, de todo latifúndio, estatização e coletivização das 
terras das empresas rurais, estimulo pela CUT das ocupações coletivas de terras, etc. 

Mas, uma vez que as questões do cotidiano dos trabalhadores não podem 
ser deixadas de lado, quase todas as teses misturam, em suas bandeiras de luta, 
demandas imediatas – que podem ser atendidas sem afetar em nana a natureza do 
regime capitalista – com outras cuja tentativa de realização deve levar a uma 
situação revolucionária. Na realidade, parece pouco provável que seus autores 
imaginem que se possa iniciar, imediatamente, qualquer mobilização de 
trabalhadores a favor dessas palavras de ordem de tipo revolucionário (reforma 
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agrária sob controle dos trabalhadores, controle dos meios de produção, etc.). 
Estas últimas destinam-se a marcar posições socialistas e revolucionárias e a 
“esclarecer” a massa. Mais do que bandeiras de luta, são pontos programáticos. 

Levadas as teses ao plenário, a massa de congressistas aprovou a de nº 10, 
“Pela CUT Classista, de Massa, Democrática, de Luta e Pela Base”, defendida 
pela corrente Articulação, que dominou o III CONCUT. Embora situando o 
socialismo como a perspectiva histórica e compartilhando da mesma cultura 
socialista dominante nas lideranças cutistas, a tese nº 10 é mais moderada na sua 
retórica e nas bandeiras de luta. Com relação às outras, foi a única a manifestar 
seu apoio ao sindicato Solidariedade da Polônia e a dizer algo sobre a questão da 
mudança tecnológica e das consequências que acarreta para os sindicatos e para os 
trabalhadores. Uma de suas bandeiras de luta é a defesa do Contrato Coletivo 
Nacionalmente Articulado negociado diretamente com o patronato e levando, no 
final, à abolição da CLT, e pondo fim, igualmente, à intervenção do IV Ministério 
do Trabalho e do Estado nas relações entre o capital e o trabalho. 

Apesar de criticar o governo comunista polonês que “reprime os 
trabalhadores em sua luta pelo direito de greve e sindicato livre”, o documento 
defendido pela facção Articulação, assim como todas as demais teses, ignora 
totalmente as transformações que, à época do III CONCUT, já estavam em curso 
nos países socialistas. Nenhuma linha é dedicada à perestroika, nenhuma crítica é 
endereçada aos sistemas políticos dos países do Leste. Todas as teses repetem, 
com menor ou maior sofisticação, as proposições clássicas do marxismo e do 
comunismo, da crise do capitalismo, da ação “imperialista e belicista” dos EUA. 
As transformações mais recentes na situação internacional, a revolução 
tecnológica contemporânea, a crise do sindicalismo, a diminuição da classe 
trabalhadora, a ampliação do terciário só mereceram algumas breves linhas do 
documento da Articulação. No tocante à situação política nacional, as mudanças 
ocorridas com o fim do regime militar são subestimadas, uma vez que se entende 
que o Congresso é de maioria reacionária e que a “Nova República” segue, na 
prática, a mesma orientação conservadora dos regimes militares. 

Apesar da manutenção da concepção dicotômica do marxismo, da divisão 
da sociedade em dois campos opostos, o dos exploradores e o dos explorados, em 
comparação com interpretações comunistas de há algumas décadas, notam-se 
algumas diferenças importantes. Uma delas é o abandono do conceito habitual de 
“classe operária” ou de “proletariado”, e sua substituição pelo de “trabalhador” ou 
de “classe trabalhadora”. Embora nas avaliações mais concretas das divisões da 
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sociedade as fronteiras da “classe operária” ou de “proletariado” nunca fossem 
estabelecidas com precisão, entendia-se, ou subentendia-se, por esses termos os 
trabalhadores manuais assalariados, especificamente o proletariado industrial, que 
comporia o núcleo mais típico da classe operária. Nos documentos levados ao III 
CONCUT, fala-se em trabalhador ou classe trabalhadora, categorias mais 
abrangentes. Essa alteração, que se deu quase inconscientemente, sem uma 
discussão ou reflexão mais especifica, corresponde, de modo geral, a uma 
tentativa de adequação às novas realidades sociais do país e, de modo particular, à 
composição profissional e ocupacional dos participantes nos congressos da CUT. 
Como vimos na parte relativa ao perfil dos delegados, a proporção de 
trabalhadores manuais do meio urbano é minoritária em relação às categorias 
habitualmente consideradas como de classe média (profissionais liberais, técnicos 
e professores). Além disso, é grande o peso dos sindicatos e associações de 
empregados das estatais, dos serviços e de funcionários públicos, quer dizer, dos 
assalariados do setor terciário. Consequentemente, a utilização do conceito de 
“classe operária”, ou de “proletariado”, cada vez menos serviria para retratar a 
composição profissional dos militantes e dirigentes cutistas, onde é forte, ao lado 
dos assalariados rurais, a presença de pequenos proprietários, posseiros e sem-
terra, quer dizer, segmentos não assalariados e sem vínculo empregatício. 

Em segundo lugar, apesar das críticas à Constituição “conservadora”, que 
não deveria ser reconhecida pelos trabalhadores, nenhum documento rejeita 
explicitamente o pluripartidarismo. Mas, por outro lado, também não se encontra, 
nas diferentes teses, uma defesa da democracia representativa e do pluralismo, 
uma vez que essas concepções democráticas, de inspiração liberal, chocam-se com 
a ideia de “poder operário- ou de “eliminação da exploração capitalista”, quer 
dizer, de eliminação da burguesia. O projeto de transformação social total é 
incompatível com a democracia representativa e pluralista. Certa- mente, há 
variações significativas nas teses apresentadas, sendo as mais radicais as de 
inspiração trotskista, que se mantêm fiéis ao esquema leninista-bolchevista. 

O ethos socialista que dá o tom à cultura política da CUT explícito nos 
documentos não apenas do III CONCUT, mas também nos anteriores, é indicativo 
de que a motivação básica de grande parte dos dirigentes e quadros médios é mais 
política do que sindical. Com efeito, a predominância desta última significa, 
explícita ou implicitamente, que a CUT aceitaria o regime capitalista. Esse não é o 
caso. Embora ressaltando que não é um partido político, a CUT já se manifestou 
explicitamente a favor do socialismo. Isso não significa dizer que a atuação 
quotidiana da direção da CUT e dos sindicatos a ela filiados esteja orientada por 
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objetivos de luta revolucionária, de preparação dos trabalhadores para o assalto á 
cidadela capitalista. O quotidiano dos dirigentes da própria central e dos sindicatos 
e associações a ela filiados é caracterizado pelo ramerrão administrativo, pelos 
conchavos que antecedem às eleições no próprio sindicato, pelas enfadonhas 
reuniões de diretoria, pela organização de prosaicas campanhas salariais e, amiúde, 
pelas demoradas e escorregadias negociações com o patronato. O aspecto mais 
radical e aparentemente mais revolucionário tende a ganhar proeminência nos 
momentos dos congressos e a encolher nas campanhas reivindicatórias por 
demandas especificamente trabalhistas (redução da jornada, reajustes salariais, etc.). 

A questão que surge, aqui, é: em que medida o ethos socialista favorece ou 
prejudica as lutas sindicais quotidianas? Uma resposta seria de que o 
antiliberalismo e a ideologia socialista de grande parte dos dirigentes e quadros 
médios elevam o “coeficiente de militantismo”, a motivação dos organizadores, o 
espírito de luta. Nesse sentido, o ethos socialista seria um fator positivo para a 
própria expansão da CUT enquanto organização sindical. Outra resposta, porém, 
seria de que pode dificultar o desenvolvimento de ações mais limitadas que 
implicam moderação e negociação. Em outras palavras: não interessa, em termos 
de um projeto socialista revolucionário, apenas a obtenção de bons “resultados 
imediatos” se estes não vierem acompanhados de uma mobilização que aumente o 
grau de organização e consciência dos trabalhadores. Um “bom acordo” com o 
patronato ou com o governo que seja obtido sem luta declarada pode não 
interessar a uma liderança orientada por um projeto revolucionário. Os meios e os 
fins podem não se harmonizar. Finalmente, o que é mais importante: a elevação da 
consciência da massa ou a obtenção de uma reivindicação imediata? Quando essa 
reivindicação é atingida através de uma mobilização que fortalece a organização 
dos trabalhadores, a tensão entre meios e fins desaparece. Mas nem sempre é 
assim. Às vezes são possíveis bons acordos sem o conflito aberto, sendo a ameaça 
de conflito tão eficaz quanto a sua ocorrência. Lideranças revolucionárias, porém, 
são geralmente estimuladas a ampliar o conflito a fim de fazer com que a massa 
de trabalhadores possa sentir “na carne” a brutalidade da dominação capitalista. 
Há, pois, o risco de que o esforço no sentido de conscientização dos trabalhadores 
leve a situar demandas e a desencadear combates capazes de comprometer o 
sucesso de uma campanha de natureza estritamente trabalhista. Esse dilema é 
conhecido do movimento sindical. Ele foi tanto mais intenso quanto mais radical e 
revolucionário o sindicalismo. Michelle Perrot, no seu estudo sobre os primeiros 
movimentos grevistas na França, acredita que o discurso radical “coexiste com 
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uma atitude muito realista no plano das reivindicações imediatas” 1. Em muitos 
casos sim, em muitos casos não. O discurso traduz, de algum modo, uma visão da 
realidade social e política que informa a ação, determina os objetivos e estabelece 
as táticas 2. A percepção da realidade como dividida em campos inimigos, entre os 
quais não pode haver compromisso, dificulta ao sindicalismo ocupar um espaço 
no interior do sistema político, participar do sistema decisório e apresentar 
propostas que sejam, ao mesmo tempo, exequíveis num dado contexto de relação 
de forças e que avancem além do campo das meras reivindicações defensivas. 

Em especial, o ethos socialista dificulta à CUT desenvolver o seu lado mais 
moderno e mais antiburocrático, que é a demanda de negociação direta com o 
patronato e de redução do intervencionismo estatal na esfera das relações entre 
capital e trabalho. Essa orientação da CUT aparece consubstanciada na demanda 
de contrato coletivo nacionalmente articulado, aventado especialmente pela 
tendência Articulação. A ideia do contrato, por mais que se tente articulá-la com 
as perspectivas das lutas socialistas, implica o reconhecimento da parte contrária, 
quer dizer, do capital. Na negociação, ainda que os sindicatos procurem 
maximizar as vantagens dos trabalhadores, está implícito o reconhecimento dos 
interesses da empresa e a legitimidade do lucro. Ora, os fundamentos doutrinários 
e teóricos da CUT levam a entender o lucro como resulta- do da exploração dos 
trabalhadores. O negociador sentado do outro lado da mesa é um “explorador” (ou 
um representante dos “exploradores”). Com o “inimigo de classe” não se devem 
firmar acordos. Se a isso forem forçados, os representantes da classe trabalhadora 
devem rompê-los sempre que as condições para tanto forem propícias. Um 
acordo, durante a sua vigência, paralisa o conflito. Uma doutrina que preconiza o 
aprofundamento das “contradições capitalistas”, mediante o aguçamento da luta 
de classe, certamente não é a mais adequada para uma orientação sindical voltada 
para a negociação, implícita na luta pelo contrato coletivo. É por essa razão que 
todas as correntes revolucionárias do sindicalismo rejeitaram a luta pelo contrato.3 

                                                 
1 Michelle Perrot, La Jeunesse de la Grève, Paris, Seuil, 1984, p. 323. 
2 Concordamos, contudo, com M. Perrot quando escreve: “O discurso preenche, como o sonho, uma 
atitude de desrecalque e de compensação. Daí a dificuldade de confiar apenas no seu enunciado. Ele 
esconde e mistifica tanto quanto revela” op. cit., p. 322. 
3 “Preconizado pelos sindicatos reformistas e pelos socialistas moderados, como Briand, o contrato 
coletivo foi discutido e condenado pelo Conresso de Amiens da CGT em 1906. O congresso via no 
contrato uma tentativa de paz social na empresa, o que contrariava sua filosofia.” Jacques Julliard, 
Autonomie Ouvrière, Études sur le syndicalisme d’action directe, Paris, Gallimard/Seuil, p. 53. 
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Mas essa orientação contestatória, de rejeição da negociação, do contrato e, 
também, de acordos mais amplos com o patronato e o governo, não prevaleceu em 
parte alguma. Declinou junto com o ethos socialista, que, nas fases iniciais do 
movimento operário, foi um fator que contribuiu para a consolidação das associações 
de trabalhadores, entendidas então não apenas como um instrumento para conseguir 
benefícios nos limites da ordem capitalista, mas também como um instrumento de 
luta para a criação de outro tipo de sociedade.4 A nossa hipótese, portanto, é de que, 
do ponto de vista do sindicalismo, o ethos socialista é funcional nas fases iniciais da 
consolidação dos sindicatos, mas passa a ser disfuncional quando se trata de ampliar 
o poder sindical no interior de sociedades desenvolvidas e democráticas. Certamente, 
o retrato geral do Brasil não é bem o de um país rico e de democracia consolidada. 
A pobreza de amplas parcelas da sociedade brasileira, as discrepâncias sociais e 
regionais, a gravidade dos problemas urbanos, a inflação, etc. alimentam o discurso 
radical e favorecem a busca de uma alternativa socialista. Mas também não se pode 
negar a existência de um amplo e moderno contingente de trabalhadores industriais 
ao lado de outras camadas da população, orientados todos por valores de uma 
cultura de massas e de consumo, o que constitui um obstáculo para a difusão das 
propostas revolucionárias. Ademais, embora a memória dos anos do autoritarismo 
militar e de controle sobre os sindicatos ainda esteja viva em muitas facções das 
lideranças sindicais, a consolidação do processo democrático e da competição 
eleitoral, junto com o grande avanço do poder sindical no país, deverá tornar cada 
vez mais disfuncional o projeto socialista no interior da CUT. De um lado, a cultura 
socialista de grande parte dos dirigentes e quadros intermediários, e de outro, a 
necessidade de garantir, aqui e agora, vantagens para a massa de trabalhadores 
levam à inclusão, num mesmo plano de luta, de reivindicações “reformistas” e 
“revolucionárias”, “econômicas” e “políticas” que, se fossem para valer, seriam 
mutuamente excludentes. Este é o caso, como já mencionamos, da reivindicação do 
contrato coletivo nacional ao lado da reivindicação de reforma agrária sob controle 
dos trabalhadores, ou então, da luta pela estatização e coletivização das terras das 
empresas rurais ao lado da reivindicação de salário-desemprego. É também 
contraditório pretender realizar um trabalho de pressão sobre a Constituinte a fim de 
assegurar conquistas para a classe trabalhadora e afirmar que as conquistas dos 
trabalhadores só podem ser obtidas através das formas de atuação direta. Ocorre, 

                                                 
4 Julliard chama a atenção, na passagem citada, para o fato de o sindicalismo revolucionário manter 
uma posição contraditória na rejeição do contrato, pois muitos sindicatos da CGT, na sua fase 
sindicalista revolucionária, faziam greve justamente para forçar o patronato a reconhecer o sindicato 
e negociar com ele; op. cit., p. 49. 
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porém, que os itens mais radicais das bandeiras e planos de luta têm apenas um 
caráter propagandístico, e são destinados a marcar posições de princípio. Ninguém 
espera seriamente que a CUT inicie qualquer ação “pela socialização dos 
monopólios nacionais e estrangeiros, com controle operário da produção”. 

Se atentarmos para os planos de luta, as palavras de ordem e reivindicações de 
natureza socialista, anti-imperialista ou anticapitalista (reforma agrária sob controle 
dos trabalhadores, luta pela desnuclearização do país, campanha latino-americana e 
caribenha contra o pagamento da dívida externa, etc.), verificamos que nada de efetivo 
foi feito com vistas a atingir esses objetivos. Muitos outros, de natureza mais limitada 
e que, na verdade, nada têm de socialistas (demarcação das terras indígenas, por 
exemplo), também ficaram no papel. O terreno em que a CUT tem conseguido 
mobilizar trabalhadores e fazer sentir sua presença na política e na sociedade brasileira 
tem sido o dos enfrentamentos trabalhistas. Aqui a CUT consegue mobilizar camadas 
mais amplas de trabalhadores. Mas, mesmo nesse plano, resultados mais substanciais 
só são alcançados quando a CUT consegue ampliar o leque de alianças políticas e 
sociais. Um exemplo desse tipo de atuação foi a ação de lobby junto à Constituinte. 
Na realidade, é muito difícil qualquer tipo de atuação concreta em favor não apenas 
de demandas de tipo socialista como até mesmo de outras, mais gerais, que não 
dizem respeito ao quotidiano dos trabalhadores (solidariedade a revolução cubana ou 
nicaraguense, por exemplo). Nem mesmo a reivindicação de reforma agrária (com ou 
sem controle dos trabalhadores) seria capaz de motivar parcelas importantes de 
trabalhadores urbanos para uma curta paralisação do trabalho ou mesmo para um 
comício ou uma passeata. Se assim é, e se como já dissemos, nem os grupos mais à 
esquerda acreditam seriamente que de tais palavras de ordem resulte alguma ação 
concreta, por que elas aparecem invariavelmente nos diferentes documentos 
apresentados na CUT? No plane de suas funções manifestas, no quadro do ethos 
socialista da CUT, acreditamos que elas se destinam a “conscientizar”, “politizar” a 
massa de trabalhadores e, de modo mais difuso, fazer pressão sobre o conjunto do 
sistema político. No plano de suas funções latentes, essas rei vindicações se destinam 
a marcar posições, provocar definições, separar os campos e, também, “desmascarar” 
os reformistas, os vacilantes e, como consequência, aumentar o poder das lideranças 
mais radi cais no interior da CUT. Elas integram o vasto campo das ações expressivas 
que servem para a construção da identidade grupal, para reforçar a coesão interna. 
Não tem, na realidade, um sentido instrumental, mas uma intenção pedagógica.5 
                                                 
5 Esses aspectos aparecem bem formulados na tese nº 8, “Unir a Cidade e o Campo numa CUT de 
Classe e de Lutas”, que expressa as posições da tendência trotskista O Trabalho e de uma dissidência 
do PCB: “Não se trata de desencadear uma ação imediata e inconsequente para um assalto ao poder. 
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Apesar disso, achamos que acabam por dificultar o estabelecimento de um plano 
especifico e viável de atuação. Desse ângulo, tendem a prejudicar a atuação da CUT 
e têm um efeito desmoralizador: grandes bandeiras são levantadas, planos 
ambiciosos de luta são aprovados para não serem postos em prática. Para as facções 
de oposição à Articulação, majoritária, as bandeiras socialistas, as reivindicações mais 
radicais servem para a crítica ao “burocratismo”, à “moderação” e ao “legalismo” da 
maioria da Executiva Nacional. Mas as facções mais à esquerda, no fundo, também 
não acreditam seriamente que os “moderados”, “legalistas” ou “burocratas” da 
tendência dominante possam levar à prática os planos de luta revolucionária. Stricto 
sensu, seria ingênuo esperar que direções não revolucionárias aplicassem programas 
revolucionários. Mas as próprias facções socialistas ou “antiburocráticas”, se 
estivessem em maioria na direção da CUT, também não poderiam cumprir o que 
cobram de seus concorrentes. Desse ângulo, suas reivindicações, que teoricamente 
deveriam levar a CUT a preparar o combate para a revolução socialista, devem ser 
entendidas como meras bandeiras de propaganda e dou trinação geral pelo socialismo 
que não servem de guia para a atuação quotidiana da entidade. 

Esses aspectos, muito presentes nos congressos da CUT – e que praticamente 
desaparecem na vida diária da entidade –, são próprios das fases iniciais das 
organizações sindicais que necessitam afirmar a sua identidade através de ações 
mais expressivas do que instrumentais O crescimento da CUT e sua consolidação, 
a ampliação de sua responsabilidade no jogo político nacional implicam superar 
essa fase para poder se constituir efetivamente como central sindical em condições 
de ter um papel significativo na defesa dos trabalhadores. Nesse sentido, a cultura 
socialista, que imagina a CUT como um instrumento de luta revolucionária, 
dificulta ou impede inteiramente que a CUT possa ter um papel mais efetivo na 
dinâmica das disputas políticas e do jogo pelo poder, tal como o conquistado pelas 
centrais sindicais dos países desenvolvidos. 

                                                                                                                           
A tarefa da CUT é propagandear (sic) permanentemente que os trabalhadores só se libertarão da 
exploração e miséria quando conquistarem o poder político (...) Não se trata também de transformar 
a CUT em ‘partido político.’ A tarefa da CUT é educar os trabalhadores, elevando as lutas 
reivindicatórias ao nível político, lutando assim contra as ilusões sobre o capitalismo. Toda vez que 
os dirigentes, ativistas e militantes operários e sindicalistas abrem mão de seu obrigatório papel de 
educadores políticos e ideológicos dos trabalhadores, a burguesia, munida de meios, instrumentos, 
recursos e auxiliares poderosos, o faz na perspectiva de seu projeto”. “Teses ao III CONCUT”, 
Boletim Nacional, nº 20, jun.-jul. 1988, p. 44 (grifo nosso). 




