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CONCLUSÃO 

urante os anos 80, a CUT realizou um notável avanço organizatório, 
ganhando vários sindicatos, dirigindo greves importantes e conquistando um 

espaço no interior do sistema político brasileiro. Em larga medida, esse avanço 
significou um aumento do controle da CUT sobre a estrutura sindical oficial, ou, 
mais exatamente, sobre sindicatos, federações e mesmo confederações do sistema 
corporativo. Não houve a tentativa, apesar das críticas ao modelo existente, de 
formação de organizações paralelas. Essas observações não têm o sentido de 
crítica, mas sim de chamar a atenção para a discrepância entre o discurso e a 
prática. Na realidade, consideramos que as características da mão de obra, do 
mercado da força de trabalho e, consequentemente, das relações de força entre 
empresas e classe trabalhadora não são de molde a favorecer a existência de um 
sindicalismo não só autônomo como livre, fundado exclusiva ou basicamente na 
capacidade de organização dos próprios trabalhadores. Consequentemente, o 
monopólio da representação, a garantia do recebimento dos recursos 
compulsoriamente arrecadados da massa de assalariados que integram o mercado 
formal de trabalho (contribuição sindical), além desse verdadeiro direito de 
tributação outorgado aos sindicatos oficiais que é a contribuição assistencial, 
constituem fatores vantajosos para a atuação sindical. É por isso que mesmo as 
tendências mais radicais e em princípio mais críticas ao corporativismo esforçam-
se por se manter nas diretorias dos sindicatos oficiais ... ou conquistá-las quando 
estão na oposição.1 Ocorre que, depois de mais de 50 anos de corporativismo, 
tanto as amplas camadas de trabalhadores como suas “vanguardas” mais 
militantes passaram a entender os atuais sindicatos como algo pertencente aos 
trabalhadores e como um instrumento útil de pressão sobre o Estado e sobre o 
patronato. Por isso, como já escrevemos em outra ocasião,2 apesar dos 

                                                 
1 Uma das melhores críticas de esquerda à estrutura sindical corporativa, que o autor denomina de 
“sindicalismo de Estado”, encontra-se em Armando Boito, O Sindicalismo de Estado no Brasil, tese 
de doutoramento ainda não publicada, defendida no Departamento de Ciências Sociais da UNICAMP 
em 1988 (mimeo.). 
2 Ver, por exemplo, de minha autoria, “O Sindicalismo Corporativo no Brasil”, in Partidos e 
Sindicatos, São Paulo, Ática, 1990, e “O Poder Sindical na Nova Constituição”, in “Os Direitos Sociais 
e Trabalhistas na Constituição de 1988”, número especial da revista RH – Informação Profissional, da 
Associação Brasileira de Recursos Humanos, São Paulo, out. 1988. 
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componentes doutrinários que aproximam corporativismo e fascismo, incompatíveis 
com os valores socialistas e democráticos, o sindicalismo corporativo parece hoje 
integrado na vida da sociedade e do sistema político brasileiro, aceito, na prática, 
por todas as correntes atuantes no meio sindical. 

Não estamos defendendo a tese de uma aceitação, ainda que velada, pelos 
sindicatos filiados ou simpatizantes da CUT, dos valores e princípios doutrinários do 
corporativismo, de colaboração com os poderes públicos e com o patronato. Longe 
disso. A ação cutista, especialmente de suas facções mais radicais, vai no sentido de 
tentar utilizar a estrutura corporativa de modo revolucionário, combativo, ou, pelo 
menos, não corporativo. Até que ponto isso é possível, quer dizer, até que ponto as 
tendências mais à esquerda, as lideranças ditas autênticas acabarão por moldar as 
estruturas corporativas aos seus desígnios ou, ao contrário, o corporativismo acabará 
por engoli-las, só o tempo poderá dizer. No momento, queremos assinalar dois 
pontos: primeiro, a contradição entre a retórica radical de exaltação de um 
sindicalismo de classe e de base e o esforço para a conquista de diretorias nos 
sindicatos oficiais; segundo, o fato de que a rápida reestruturação da movimentação 
sindical e ocupação de um espaço importante no sistema político nacional efetuou-se, 
predominantemente, com base na existência de uma estrutura sindical já existente 
que os regimes militares preocuparam-se em controlar, mas não em destruir. 

Se, no plano institucional, o avanço da CUT se fez a partir de uma estrutura 
poderosa montada há muitas décadas, no plano ideológico e político o avanço da 
CUT se realizou – em pane, pelo menos – levantando uma bandeira radical que se 
legitimava na luta contra o último governo militar desmoralizado, e, depois, a 
favor da aceleração e consolidação da transição democrática. Neste último campo, 
a CUT pôde, de fato, aproximar-se de outras forças políticas dominantes, 
ajudando a impulsionar e a fornecer base de massa para a campanha das diretas-já. 

No plano econômico, o processo inflacionário, por si só, constituiu, 
especialmente durante a segunda metade dos anos 80, um elemento estimulador de 
numerosas greves e de amplas mobilizações das classes operárias e das classes 
médias. Os baixos índices de desemprego e as altas taxas de inflação forneceram 
os ingredientes ideais para as mobilizações dos trabalhadores sem grandes 
esforços das lideranças. 

A eleição do presidente Collor e o fim da transição democrática alteraram 
profundamente esse cenário, em cujo interior a CUT conseguira inegáveis 
progressos. Com a nova Constituição e a eleição direta para a escolha do 
presidente, o país passou a viver sob um Estado de direito. A CUT, assim como a 
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esquerda, perderam uma de suas bandeiras, a da luta contra o autoritarismo, que, 
como demonstraram as imensas concentrações populares pelas diretas, possuíam 
enorme força mobilizatória. 

No plano econômico, as políticas governamentais de reajustamento do 
Estado e da economia, de combate à inflação, inevitavelmente acarretam, por um 
período difícil de estimar, depressão ou recessão. Uma conjuntura caracterizada 
por inflação e queda dos salários reais, ainda que, num primeiro momento, possa 
levar a fortes conflitos e mobilização dos trabalhadores, obriga os sindicatos a 
atuar defensivamente, quer dizer, a realizar enormes esforços para permanecer no 
mesmo lugar. 

Por fim, no plano governamental, a CUT e a esquerda devem enfrentar, em 
lugar de um governo vacilante e de um presidente de baixo coeficiente de 
legitimidade, um governo que busca fundar sua legitimidade no voto popular e 
que procura afirmar sua autoridade. 

Todos esses acontecimentos indicam transformações estruturais profundas 
na sociedade, na economia e no cenário político, afetando as relações de força, as 
composições das alianças e os campos de batalha. Qualquer prognóstico, numa 
conjuntura submetida a rápidas e profundas mudanças, correria o risco de ser logo 
desmentido pelos acontecimentos. Uma coisa, no entanto, parece indiscutível: a 
eleição de Collor, a necessidade de enxugamento do serviço público, a 
reformulação do papel do Estado, a abertura do mercado, aliadas às mudanças que 
estão ocorrendo no mundo (fim do socialismo e da guerra fria, mudanças 
tecnológicas, etc.), indicam que outro período está começando e que um novo 
cenário está sendo montado. A sobrevivência da CUT dependerá de sua 
capacidade de encontrar respostas aos desafios novos, que não poderão ser 
enfrentados apenas com as armas do passado. 

De um lado, uma situação de grave desemprego pode levar a uma 
radicalização de amplos setores da população e das classes trabalhadoras. Um 
cenário desse tipo deve favorecer as facções mais radicais da CUT. Assim, num 
primeiro momento, uma linha mais agressiva pode encontrar eco em grande parte 
das camadas mais atingidas pelas medidas de reajustamento executadas pelo 
governo. Durante os anos de recessão de começos da década dos 80, o sindicalismo 
brasileiro conseguiu avançar organizatoriamente e criar condições para ocupar um 
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espaço na política brasileira.3 Contudo, embora não se possa menosprezar o papel 
das mobilizações sindicais, a abertura política, a ação de partidos como o PMDB, 
e depois a eleição de uma Constituinte majoritariamente de centro-esquerda foram 
fatores fundamentais. A crise econômica dos anos 1981-82 reduziu sensivelmente 
o poder de pressão dos sindicatos, com a drástica queda da taxa de greves.4 É 
possível, aqui, que essa queda só não tenha sido mais acentuada pela persistência 
da inflação, que estimulava as mobilizações por reajustamentos salariais. 

Será que os inícios dos anos 90 reproduzirão os inícios dos 80? Os 
sindicatos, passados os primeiros momentos do anúncio e aplicação do Plano 
Collor, trataram de se recompor. Algumas greves importantes foram realizadas, 
conseguindo, em algumas oportunidades, abrir um espaço para a negociação, tanto 
no setor privado como no estatal. Neste último, os sindicatos conseguiram impedir 
a aplicação de algumas medidas governamentais ou reduzir o seu alcance no setor 
do aço e dos transportes ferroviários. A ofensiva governamental tende a legitimar 
ideologicamente as facções mais à esquerda do movimento sindical. Conviria, 
porém, não se equivocar com relação ao resultado final desses combates 
desesperados. Em primeiro lugar, eles têm um caráter defensivo, visando manter o 
emprego, o salário, a jornada e as condições de trabalho. Em segundo lugar, as 
vitórias setoriais tenderão a ser temporárias, conseguindo apenas retardar 
iniciativas que partem do governo ou do empresariado privado: evitar cortes muito 
profundos na força de trabalho, influenciar ou controlar as demissões, obter certas 
compensações, etc. Ocorre que as pressões, notadamente no setor público e 
estatal, pela modernização administrativa, reorganização de empresas e 
privatização de estatais deverão continuar, porque são necessidades que se 
impõem independentemente da vontade deste ou daquele governante. Desse 
modo, os sindicatos continuarão sempre acuados, obrigados a reagir às iniciativas 
que partem do outro lado, sem poder realizar novas conquistas. 

Na verdade, e de modo mais geral, as transformações da tecnologia e da 
economia, em todo o mundo, atuam no sentido da redução da influência do 
sindicalismo. Não caberia aqui uma discussão dessa questão. Mencionemos, 

                                                 
3 Ver os artigos “Trabalhadores Influenciam nas Decisões”, de Walter Barelli, e “O Sindicalismo nos 
Anos Oitenta”, de minha autoria, publicados na revista São Paulo em Perspectiva, vol. 4, n° 1, 1990. 
4 Em 1979, o número de jornadas não trabalhadas por motivos de greve foi de 26,6 milhões em todo 
o país; em 1980, foi de 24,2 milhões, mas em 1981 caiu para 6,5 milhões; em 1982 subiu 
ligeiramente para 6,9 milhões. Em 1983 voltou a ascender espetacularmente, chegando a 28,4 
milhões. Cf. Eduardo Garuti Noronha, “Relações Trabalhistas”, in Relatório sobre a Situação Social 
do País. NEPP, UNICAMP, Ed. SEADE, 1989, p. 131. 
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contudo, rapidamente, alguns dos fatores que vêm ocasionando a chamada “crise 
do sindicalismo” nos países desenvolvidos: 

1. o avanço da automação nos setores que constituíram, no passado, bases 
importantes do sindicalismo (indústria, docas, etc.); 

2. declínio de setores econômicos onde o movimento sindical esteve 
solidamente implantado. Dois exemplos paradigmáticos são a mineração e 
a indústria naval. Em conjunção com as mudanças introduzidas pela 
automação, uma das consequências é a redução da classe operária, que já 
vem ocorrendo há algum tempo e tem sido salientada por muitos autores; 

3. desconcentração industrial e expansão das pequenas e médias unidades 
produtivas. Esse processo age no sentido da dispersão da classe 
trabalhadora, pondo fim à tendência anterior de agregação de enormes 
massas de trabalhadores em grandes unidades de produção muito 
próximas umas das outras. Foi nessas áreas, em torno das quais se 
formavam também os bairros operários, que surgiu o hábitat econômico, 
social e cultural ideal para a expansão do sindicalismo. As novas 
condições de produção, em indústrias menores e dispersas, tendem a 
dificultar a implantação dos sindicatos nos locais de trabalho e, assim, a 
enfraquecer a sua força de pressão; 

4. as novas técnicas gerenciais, de “envolvimento” e “integração” dos 
trabalhadores e empregados, ao lado de critérios mais individualizados e 
“personalizados” de avaliação do desempenho, reduzem as funções do 
sindicato como negociador e representante do conjunto cada vez mais 
heterogêneo de assalariados; 

5. o fim dos regimes de economia estatal e do socialismo, a revalorização do 
individualismo e de ideais liberais agem no sentido de desestimular a 
adesão ao sindicato, uma instituição fundada basicamente na supremacia 
dos interesses coletivos sobre os individuais. 

Alguns outros aspectos poderiam ser citados, mas nos levariam muito longe 
de nossa temática. Digamos, para resumir, que as mudanças tecnológicas, 
culturais e sociais deste final de século colocam os sindicatos numa posição 
defensiva, na medida em que os fazem defensores de um status quo, de um mundo 
que está ainda presente, mas que pertence ao passado. Aos sindicatos de 
trabalhadores coloca-se um trágico dilema: aceitar a mudança e se conformar com 
uma posição subalterna na hierarquia das instituições e centros de poder da 
sociedade moderna ou resistir ao processo geral de reorganização da economia e 
da sociedade num esforço hercúleo para defender aqueles que parecem condenados 
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a sofrer as consequências do progresso. Na América do Norte e na Europa ocidental, 
a reorganização geral da sociedade parece ocorrer sem traumas mais profundos. Não 
está escrito na História que assim será para todo o mundo, em geral, e para o 
Brasil, em particular. A CUT, como todas as demais instituições da sociedade 
brasileira, sofrerá os impactos de uma próxima década carregada de incertezas. 
Para sobreviver numa situação de mudanças, as instituições necessitam aumentar 
sua capacidade de adaptação, o que exige, antes de tudo, flexibilidade nos 
objetivos e modalidades de atuação. Nas condições atuais, isso significa menos 
dogmatismo e mais pragmatismo. 
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Anexo I: 
As teses do III CONCUT 

As páginas que se seguem trazem um resumo de todas as teses apresentadas 
no III CONCIJT, Embora subscritas por sindicatos e associações, elas expressam, 
na realidade, as posições das tendências que controlam as respectivas entidades. 
Impressas em formato tabloide, foram publicadas no Boletim Nacional da CUT sob 
o título de “Teses ao Terceiro Congresso”. Todas as citações foram extraídas da 
segunda edição, revista e ampliada, de junho-julho de 1988, publicação da CUT. 

Nos resumos, procuramos destacar as passagens que nos pareceram mais 
capazes de dar ao leitor uma ideia sumária das reivindicações e dos fundamentos 
ideológicos de cada tese. Os resumos como não poderiam deixar de ser, 
empobrecem o seu contendo. Cumpre admitir, por outro lado, que, se aos autores 
das teses tivesse cabido a tarefa de resumi-las, provavelmente outros aspectos, 
diversos dos que salientamos, seriam oferecidos aos leitores. Aqui, boa dose de 
arbitrariedade subsiste sempre. 

TESE N.° 1. Sem título, apresentada por duas entidades da Bahia: Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indústrias Petroquímicas no Estado da Bahia e o VII 
Congresso dos Petroquímicos e Plásticos do mesmo Estado.1 

Inicia-se com uma análise da “realidade nacional”. Esta se caracterizaria 
pelo agravamento da crise econômica. Para enfrentá-la, o governo Sarney 
procuraria tornar medidas que respondam ao apoio recebido pelo grande 
empresariado e ganhar tempo para produzir um projeto que atenda aos diferentes 
interesses das classes dominantes. Nesse processo, o movimento operário e 
popular se defenderia através de mobilizações que envolvem um número cada vez 
maior de trabalhadores em lutas setoriais. Contudo, esses movimentos ainda não 
teriam sido capazes de forjar um plano capaz de enfrentar globalmente as 
iniciativas burguesas. A aprovação, na Constituinte, do mandato de cinco anos 
para o presidente Sarley teria sido “a senha para uma nova ofensiva da direita”. 
Estimulado por essa vitória, Sarney se esforçaria para unir todas as classes 
dominantes “em torno de um projeto baseado na institucionalização de um sistema 
político que cerceie ao máximo as liberdades democráticas” e imponha o arrocho 
salarial, segundo uma “política econômica cal- cada no privilégio dos setores 

                                                 
1 Essa tese expressa as posições do Movimento Comunista Revolucionário (MCR), cujo braço 
sindical é a tendência Força Socialista. 
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financeiros, industrial-agrário-exportador, perfeitamente integrado ao 
imperialismo...” (p. 8). Um dos pontos fracos do movimento operário brasileiro 
residiria no fato de a classe operária ainda não dispor de um “verdadeiro partido 
revolucionário.., a organização política que encaminhará as profundas mudanças 
de superação do capitalismo e conquista do poder pela classe operária”. O 
documento entende que a atual crise só poderá ter um desfecho favorável à classe 
trabalhadora se for possível unir todos os setores de esquerda que fazem oposição 
ao governo Sarney. Consequentemente, a CUT e outras entidades representativas 
dos “vários segmentos da população” devem pressionar os “partidos de oposição à 
esquerda” no sentido da elaboração de uma “plataforma comum, tanto a nível 
programático quanto de ação prática imediata voltada para a inviabilização do 
governo Sarney, através de uma ação política democrática e popular que fortaleça 
as bases para um projeto de governo alternativo ao que aí está” (pp. 9 e 10). O 
documento entende que a CUT teria um papel importante na substituição do 
governo “antioperário, antinacional e antipopular” levantando os seguintes pontos 
programáticos: estatização do sistema financeiro; reforma agrária ampla e sob 
controle dos trabalhadores; democratização dos meios de comunicação; não 
pagamento da dívida externa; saúde e educação pública e gratuita; habitação e 
transporte a baixo custo. No plano propriamente sindical, a tese defende a 
realização de campanhas salariais unificadas, priorização para (sic) a organização 
de comissões de fábrica. Como bandeiras de luta, propõe, entre outros pontos, o 
fim do arrocho salarial, através de reajustes mensais segundo índices de inflação 
do DIEESE, rompimento com a política do FMI, fixação de um dia de defesa das 
estatais, etc. (p. 11). 

TESE N.° 2: Por que a CUT deve ter um departamento de aposentados e 
pensionistas. Tese “sindical” assinada pela Associação dos Aposentados e 
Pensionistas de Brasília. Propõe a formação, dentro da CUT, de um departamento 
de aposentados. 

TESE N.° 3: Por uma CUT pela base e classista. É apresentada por uma 
associação dos trabalhadores de mineração de várias cidades da Bahia, pelo 
Sindicato de Metalúrgicos do Rio Grande do Norte, e por dois sindicatos de 
trabalhadores rurais de cidades de Goiás e de Pernambuco.2 O momento político 
nacional seria caracterizado por uma crise da sociedade brasileira, “profunda e de 
longa duração”, onde a tendência dominante seria a “intensificação dos conflitos de 
classe” (p. 12). Na raiz dessa crise estaria a escolha das classes dominantes “por um 

                                                 
2 A tese reflete as posições do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR). 
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caminho de reorganização do capitalismo que joga na miséria a esmagadora maioria 
dos trabalhadores” (p. 12). Nessa crise, a Nova República “assume inequivocamente 
seu caráter de regime a serviço dos monopólios nacionais e internacionais” com o 
abandono de suas “veleidades liberalizantes”, sendo a tônica a “utilização de todos 
os instrumentos repressivos herdados da ditadura militar para conter o avanço das 
reivindicações populares”. O período, consequentemente, é de “intensificação dos 
conflitos de classe”, de confronto com a “política da burguesia brasileira que 
procura manter o atual sistema de exploração das massas, e o avanço crescente das 
lutas dos trabalhadores...”. Prevendo o desdobramento da crise, as classes 
dominantes montaram um Congresso Constituinte de “corte nitidamente 
conservador”, articulam uma “política econômica de maiores compromissos com o 
imperialismo” e “reafirmam uma política agrária voltada para a exportação de 
produtos agrícolas, deixando intacta a estrutura da terra...” (p. 12). O movimento 
sindical, apesar de sua combatividade, ainda se reduziria a “lutas de resistência”. 
Dominado pelo corporativismo, o movimento não conseguiria “dar um salto de 
qualidade em suas lutas”. Além da ofensiva do governo, a trajetória e a ação do 
movimento sindical teriam sido prejudicadas pelo aparecimento do “sindicalismo de 
resultados” e pelos “equívocos das orientações da articulação majoritária no interior 
da CUT e as propostas insuficientes e doutrinárias desenvolvidas por outros setores, 
também da CUT” (p. 12). O documento entende que os “reformistas” da CUT, com 
seu “economicismo”, despolitizariam a ação das massas, convertendo o movimento 
em “presa fácil das classes dominantes” (p. 13). A CUT se subordinaria aos termos 
da luta política definidos pelas próprias classes dominantes, desenvolvendo a “falsa 
crença de que é possível abrir uma linha de solução para a crise atual da sociedade 
brasileira nos marcos do regime capitalista”. A partir dessas considerações, o 
documento entende que a CUT deve situar claramente os objetivos socialistas. 
Considerando que o momento é de “grave crise do capitalismo no Brasil”, caberia 
uma alternativa de luta “abertamente anticapitalista”, que mobilize os trabalhadores 
em prol de mudanças estruturais da sociedade brasileira e pela construção de uma 
sociedade socialista no país. Para isso, seria necessária a “incorporação da bandeira 
de socialização dos monopólios nacionais e estrangeiros com o controle operário da 
produção”, a estatização, sob controle dos trabalhadores, dos serviços de saúde, 
educação, habitação e transporte de massas e dos serviços públicos essenciais e do 
sistema financeiro e bancário, “em conexão com as mobilizações pelo próprio fim 
do governo Sarney” (p. 14). A intensificação das lutas operárias exigiria a criação 
de Organizações Independentes e Autônomas dos Trabalhadores (OIATs), sem a 
tutela do Estado e sem atrelamentos a partidos políticos. Esses organismos poderiam 
ser “materializados nos grupos de fábricas, nas comissões de fábricas, nos conselhos 
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interfábricas, nos comandos ou fundos de greve, nos conselhos de moradores, nos 
conselhos de camponeses e de vilarejos, na medida em que estas formas de 
organização assumam um caráter permanente- (p. 15). As OIATs, “no plano da 
tática, constituem-se em instrumentos de organização e representação frente ao 
patronato e ao Estado. Mas, no campo estratégico, constituem-se em embriões de 
organismos de direção e poder dos trabalhadores” (p. 15). No setor rural, o 
documento defende uma reforma agrária radical sob controle dos trabalhadores, 
com socialização das empresas agrícolas (onde predomine o trabalho assalariado), 
sob gestão direta dos trabalhadores. O documento entende que a CUT deve 
promover o estabelecimento da aliança operário-camponesa, necessária para a 
construção do socialismo. No tocante à organização da CUT, o documento defende 
a manutenção dos estatutos em vigor, defende as oposições sindicais e critica a 
política da direção majoritária e seus “métodos burocráticos de trabalho” que 
dificultariam a “concretização da democracia operária no interior da CUT” (p. 17). 

TESE N.° 4: Pela construção do Sindicato dos Trabalhadores Públicos. Tese 
sindical, apresentada pela Associação dos Servidores da USP. Defende a 
organização dos funcionários públicos em entidades únicas de nível municipal, 
estadual e federal. 

TESE N.° 5: Sem título. Apresentada pelo Sindicato dos Professores do 
ABC.3 A tese limita-se a analisar a atuação da CUT na questão da concepção e 
prática sindical e na proposta de um plano de ação. Com relação ao primeiro 
ponto, critica a orientação da direção da CUT no tocante à greve geral de 8 de 
agosto de 1987. Segundo o documento, a direção da CUT teria prejudicado o 
desenvolvimento da greve em nome da manutenção de uma discutível e 
desnecessária união com a cúpula da CGT. O documento também faz restrições à 
atuação da CUT diante da Assembleia Nacional Constituinte: a pressão sobre os 
constituintes teria estado desligada do movimento de massas. Como consequência, 
não teria havido propostas concretas de ação em defesa das reivindicações 
populares. Assim, considerada a incapacidade de a Nova República estabilizar a 
crise econômica, e a ofensiva, “por conta dos acordos com o FMI, contra os 
trabalhadores”, a CUT deveria denunciar e rejeitar a Constituição e realizar uma 
“assembleia popular nacional que decidiria por propostas de ação comum em 
torno da luta pela conquista das reivindicações sindicais, populares e nacionais” 
(p. 20). Com relação à questão da concepção e prática sindical, que se liga à da 

                                                 
3 Essa tese expressa as posições da tendência trotskista O Trabalho, que no plano teórico tem as 
mesmas posições do Partido Comunista Internacionalista francês (lambertistas). 
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alteração dos estatutos da CUT, o Sindicato dos Professores do ABC, em nome de 
um sindicalismo de massas e democrático, defende as “comissões sindicais de 
base, ponto fraco de grande parte dos sindicatos cutistas” (p. 20). a 
proporcionalidade na Executiva da CUT (segundo a porcentagem de votos obtida 
por cada chapa) e outras medidas estatutárias destinadas a “preservar a 
democracia arduamente conquistada”. 

TESE N.° 6: Construir a CUT pela Base. Subscrita pelo Sindicato dos 
Metalúrgicos de Campinas e dos Plásticos de São Paulo.4 A tese inicia-se com um 
balanço da Nova República e do movimento operário. A ideia central é de que 
ocorreu, nos últimos decênios, “a passagem de uma forma de dominação da 
burguesia de ditadura militar para uma democracia tutelada pelas forças armadas” 
(p. 21). A campanha eleitoral de 1984 teria sido “habilmente hegemonizada (sic) 
por um importante setor da burguesia através do PMDB, que conseguiu promover 
uma transição conservadora unificando a classe dominante em torno do projeto da 
‘Nova República” (p. 21). Este projeto teria nascido “marcado pela tradição do 
poder burguês no Brasil de manter- se sempre tutelado pelos militares...” (p. 21). 
O documento critica a atuação da direção da CUT, que teria esquecido que “a 
ferramenta fundamental dos trabalhadores é sua luta direta e não os viciados 
meandros da negociação (mesmo combinada com pressões) ao nível 
institucional”. A CUT teria “privilegiado as reivindicações do campo trabalhista 
em detrimento das questões de ordenamento geral da sociedade...”. Ademais, a 
CUT não teria dado o “necessário combate em relação à autonomia sindical, 
facilitando a manutenção da estrutura sindical atrelada ao Estado” (p. 22). Apesar 
de reconhecer que a fundação da CUT teria sido “a principal conquista obtida pelo 
movimento operário e sindical”, a CUT não teria conseguido “criar um amplo 
movimento político de massas de resistência à transição” porque a luta econômica 
teria estado separada da luta política democrática. Consequentemente, as ações 
operárias e sindicais estiveram desarticuladas da luta política global. 

Como plataforma geral de luta da CUT, o documento propõe os seguintes 
pontos: fim do governo Sarney e Diretas-Já; não pagamento da dívida externa e da 
divida pública interna; reforma agrária sob controle dos trabalhadores; 
estabilidade no emprego; redução da jornada de trabalho sem redução salarial; 

                                                 
4 Como o nome sugere, expressa as posições da tendência sindical e política CUT pela Base, com apoio 
do MOSMSP (Movimento das Oposições Sindicais Metalúrgicas de São Paulo), da Democracia 
Socialista, de tendência trotskista, do Partido Comunista Revolucionário (hoje Nova Esquerda) e da 
Vertente Socialista. 
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reposição das perdas salariais; reajuste mensal dos salários segundo índices do 
DIEESE; liberdade e autonomia sindical; contra a privatização das estatais; 
estatização do sistema financeiro, do transporte público, da indústria farmacêutica; 
sistema de saúde e previdência social estatal, único, gratuito, de boa qualidade, 
sob controle dos trabalhadores; educação pública e gratuita para todos, desde o 
nível básico até o superior; controle operário da produção; controle dos 
trabalhadores sobre a contabilidade das empresas; reforma urbana radical; creche 
para todos os filhos dos trabalhadores; contra toda forma de preconceito, opressão 
e discriminação da mulher, do negro, dos índios e outros grupos discriminados; 
direitos políticos aos cabos e sargentos; etc. (p. 23). O documento considera que 
os pontos acima não poderiam ser alcançados através de nenhum governo “saído 
do seio da Nova República e seus pactos. Para tanto é necessário um governo 
comprometido com a luta dos trabalhadores e seu interesse histórico: o 
socialismo” (p. 23). A agitação e as atividades da CUT deveriam “convergir na 
perspectiva da greve geral”, “o grande embate nacional”, que unificaria “a ação e 
os anseios dos trabalhadores e todos os oprimidos pela política do capital 
monopolista nacional e internacional” (p. 23). 

Como “planos específicos de ação”, o documento entende que cumpre 
aprofundar o trabalho sindical nos seguintes planos: luta pelo contrato coletivo de 
trabalho; atuação das mulheres no movimento sindical; a luta dos trabalhadores 
rurais; a questão da tecnologia, da autoinação e da luta dos trabalhadores; a política 
internacional da CUT e a luta dos trabalhadores das estatais. A luta pelo contrato 
coletivo de trabalho em escala nacional deveria estar vinculada ao enfrentamento 
com a política econômica do governo da “Nova República”; por sua vez, a atuação 
das mulheres no meio sindical, “no bojo dos interesses históricos do proletariado”, 
impõe a organização própria das mulheres, no interior do movimento dos 
trabalhadores e no Movimento Autônomo de Mulheres; com relação ao tampo, a 
CUT deveria desenvolver uma política que unificasse os assalariados, os pequenos 
proprietários, os arrendatários, os posseiros, exigindo uma reforma agrária sob 
controle dos trabalhadores. Ademais, deveria dar “atenção especial... para 
implantar-se entre os assalariados rurais”, lutando pela ex- tensão das conquistas dos 
trabalhadores urbanos aos trabalhadores rurais, estabelecendo prioridades de acordo 
com o peso estratégico de cada setor na luta anticapitalista e pelo socialismo (p. 24). 
Com relação à tecnologia, o documento não oferece alternativas, mas alerta sobre a 
questão das novas tecnologias e modalidades de gestão das empresas; no tocante à 
política internacional da CUT, acentua a necessidade da “defesa intransigente das 
revoluções populares de Cuba, Nicarágua e El Salvador”; com relação ao setor 
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estatal, estima que a aprovação, pela nova Constituição, da permissão de 
sindicalização dos funcionários públicos aumentou as possibilidades de luta contra a 
privatização das estatais, pela ampliação dos gastos sociais e controle pelos 
trabalhadores da destinaçâo desses recursos (p. 25). 

O documento analisa ainda a organização interna da CUT, enfatizando a 
necessidade da organização dos trabalhadores a partir dos locais de trabalho, 
“desvinculados da estrutura sindical, unitários e autogeridos”. Critica o 
“desenvolvimento do processo de burocratização de certas instâncias da CUT”, 
que a tornaria incapaz, teórica e praticamente, de exercer plenamente seu papel de 
direção na luta dos trabalhadores (p. 27). Dois processos que estariam ocorrendo 
nas instâncias dirigentes da CUT são particularmente criticados: a centralização 
do poder em poucas pessoas e o “abuso do poder econômico” que implicaria o uso 
“dos parcos recursos humanos e materiais” da entidade para “respaldar propostas 
e posições dentro da CUT” (p. 27). 

Com relação à alteração dos estatutos, o documento entende que as 
mudanças deveriam estar orientadas para reforçar a democracia interna e combater 
a tendência à burocratização. Critica ainda a estrutura sindical oficial, que teria 
sido reforçada pela nova Constituição, e insiste em que o III CONCUT deveria 
aprovar “propostas de passos para o desmantelamento progressivo da estrutura 
sindical oficial” (p. 27); insiste também na “imediata legalização” da CUT e na 
necessidade de se colocar, nas pautas de negociação com o patronato, uma 
cláusula que garanta a estabilidade no emprego (“pelo tempo de mandato mais um 
ano”) não apenas dos dirigentes cutistas (que são também diretores de sindicatos), 
mas de todos os dirigentes da central das “instâncias nacional, estadual e regional” 
(p. 28). Como objetivo geral, o documento entende que é necessário “criar 
condições para uma crise de ingovernabilidade”, que jogue o regime num impasse 
e possibilite o “reordenamento geral da sociedade” (p. 23). 

TESE N.° 7: CUT do Trabalhador. Foi apresentada por três sindicatos, todos 
paulistas.5 Parte do pressuposto de que “as contradições do capitalismo aparecem 
de maneira bem mais aguda... numa economia dependente do capital transnacional 
e de passado recente predominantemente agrário”. O desenvolvimento industrial 
não teria sido suficiente para retirar o país da condição de subdesenvolvido. Neste 

                                                 
5 Trata-se de três sindicatos sem grande importância: o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
de Cimento, Cal e Gesso de São Paulo, o Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários de 
Jundiaí e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Mogi das 
Cruzes. A tese expressa as posições da Frente Nacional dos Trabalhadores, católica de esquerda. 

99 

contexto, teria fracassado o projeto da Nova República, que se basearia no esforço 
visando a “consolidação da burguesia nacional como fator político frente aos 
militares e como fator econômico frente ao capital internacional” (p. 30). O Brasil 
não teria conseguido realizar a sua “revolução burguesa”. A Constituição “que aí 
está” seria uma farsa. A esquerda, junto com o movimento operário e popular, 
teria caído no engodo da Constituinte e das eleições, que teriam canalizado “quase 
todos os esforços”. Embora alguns avanços tivessem sido obtidos, eles teriam sido 
“bem limitados”, enquanto lutas importantes (como a greve geral, lutas salariais, 
etc.) teriam sido relegadas a um plano secundário. 

Comentando a atuação da CUT, o documento reconhece que ela significou 
um avanço para a classe trabalhadora brasileira. A CUT, porém, não teria 
assumido firmemente a posição de ser uma central única dos trabalhadores, 
definindo-se apenas como central sindical. Por outro lado, pouco teria sido 
realizado no sentido de “garantir a democracia interna dos trabalhadores” (p. 30). 
Analisando a questão da reforma dos estatutos e da prática sindical a ser 
desenvolvida pela CUT, o documento entende que a ação sindical deve ter um 
caráter classista, com um papel revolucionário a cumprir, mas sem se confundir 
com o instrumento revolucionário da classe trabalhadora. Com este objetivo, a 
CUT deveria adotar medidas e ações que: levem ao rompimento com a estrutura 
sindical corporativa; favoreçam “ações de massa que tenham como referência de 
confronto não eventuais governos burgueses, mas o próprio Estado burguês”; 
eduquem politicamente os trabalhadores “para que as lutas específicas articulem-
se com a luta política (não meramente institucional)”; garantam a mais ampla 
democracia interna no próprio interior da Central; fortaleçam, com urgência, “as 
formas de organização autônomas dos trabalhadores”. A partir dessas metas, o 
documento propõe um conjunto de medidas de reformas dos estatutos da CUT 
referentes aos prazos para realização dos congressos, eleição dos delegados, 
repartição proporcional dos postos nos organismos dirigentes (segundo os votos 
obtidos), distribuição das finanças pelas várias instâncias da CUT, etc. (p. 31). 

TESE Nº 8: Unir a Cidade e o Campo numa CUT de Classe e de Luta.6 
Apresentada por onze sindicatos rurais, industriais e de serviços de vários estados, 
entende que a elaboração de um plano de ação unitário da CUT (tal como propõe o 
art. 5º dos seus estatutos) exige uma “análise conjuntural que parta da análise 

                                                 
6 Expressa as posições do grupo de orientação trotskista Causa Operária, de uma dissidência do 
Partido Revolucionário Operário (PRO) e do Coletivo Gregário Bezerra, uma dissidência do PCB, 
hoje Partido de Libertação Proletária. 
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estrutural do Brasil” (p. 32). Por isso, a tese começa com uma análise 
socioeconômica do país ressaltando o aumento da exploração da classe 
trabalhadora, o rebaixamento dos salários, “a presença dos grandes monopólios 
norte- americanos, alemães, japoneses, suíços, ingleses, holandeses”, etc., na 
economia brasileira. Os monopólios nacionais, por seu turno, teriam se formado e 
crescido associados ao capital internacional (p. 32). Essa seria uma característica da 
economia brasileira cuja superação só poderia ocorrer com a superação do próprio 
capitalismo. A “gigantesca dívida externa brasileira” seria uma das principais 
manifestações desse “desenvolvimento desigual e associado” (p. 33). “O pagamento 
dessa dívida, ao mesmo tempo em que é um elemento da reprodução do capitalismo 
no Brasil, agrava cada vez mais as contradições econômicas e sociais desse regime, 
minando suas bases.” Nesse quadro, o documento entende que “a luta pelo não 
pagamento da dívida externa faz parte do processo de liquidação do capitalismo no 
Brasil” (p. 33). Na análise da economia brasileira, já teria ocorrido a incorporação 
definitiva do latifúndio às relações de produção capitalistas. De modo geral, 
considerando o quadro de agravamento da crise econômica, de aumento da 
exploração e das lutas dos trabalhadores no campo e na cidade, a luta teria que ser 
“contra o capital, contra a exploração e a expropriação capitalista, e pela construção 
da sociedade socialista” (p. 35). Caberia à CUT “tomar a iniciativa política através 
de um programa de luta que atenda as reivindicações imediatas dos trabalhadores e 
aponte para as contradições fundamentais do capitalismo”. Para promover 
“mudanças estruturais na política econômica”, a CUT deveria “priorizar a luta de 
massas, com um plano de lutas da cidade e do campo, que possibilite ir construindo 
a greve geral por tempo indeterminado” (p. 35). 

A partir dessa análise, a tese entende que “é dever da CUT ter como centro 
de suas bandeiras gerais, a propaganda e a agitação pela destruição do poder dos 
monopólios, pela construção do poder dos trabalhadores e pelo socialismo”. As 
seguintes medidas são apresentadas como bandeiras de luta da CUT: socialização 
dos monopólios (grandes indústrias, bancos, etc.); reforma agrária, com o confisco 
do latifúndio e socialização das grandes empresas agroindustriais. A luta pelo não 
pagamento da dívida externa deveria estar associada à conquista do poder político 
pelos trabalhadores, “estatização sem indenização e controle dos trabalhadores 
sobre os serviços de saúde e a indústria farmacêutica” (sic); estatização sem 
indenização e controle dos trabalhadores sobre as empresas de transporte urbano; 
estatização sem indenização e controle dos trabalhadores sobre as empresas de 
construção; estatização do solo urbano e confisco das residências ociosas; luta 
contra a privatização das estatais; luta pelas liberdades sindicais como parte 
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integrante da luta pelo socialismo; liberdade e autonomia sindical, com soberania 
das assembleias sindicais; imunidade e estabilidade para os dirigentes sindicais e 
comissões de fábrica; fim das leis de greve (p. 37). 

Avaliando a atuação da CUT, o documento entende que, “em que pese toda 
a disposição de luta dos trabalhadores brasileiros, o panorama político está 
dominado pelas alternativas de tipo reformistas” (p. 42) “alternativas reformistas” 
seriam as que limitam as lutas dos trabalhadores dentro dos marcos do regime 
político estruturado no país, tendo como orientação fundamental, na etapa atual, 
aprofundar a democratização. Essa política, “que não consegue romper os estreitos 
marcos do regime”, se constituiria num obstáculo às lutas de massas (p. 53). 
Ressalta, por outro lado, que, embora a CUT não deva ser transformada num 
partido político, deve articular a luta por melhores condições de vida à luta pela 
democracia e pelo socialismo. Isso não significaria tentar desencadear “uma ação 
imediata e inconsequente para um assalto ao poder”, mas “propagandear (sic) 
permanentemente que os trabalhadores só se libertarão da exploração e da miséria 
quando conquistarem o poder político” (p. 44). 

Tese Nº 9: Democracia e Luta. Apresentada pelo Sindicato dos 
Metalúrgicos de Belo Horizonte e Contagem e pelo Sindicato dos Bancários do 
Rio de Janeiro.7 “A ideia básica defendida pelo documento é de que o momento se 
caracteriza pela tentativa do “governo e do imperialismo de aplicar um plano 
econômico” de acordo com os interesses do FMI”. Porém, não haveria refluxo da 
classe operária: “os trabalhadores querem lutar e estão lutando” (p. 46). Nesse 
quadro, o III CONCUT deveria tomar duas decisões fundamentais: aprovar uma 
campanha salarial unificada, dos trabalhadores estatais e privados, e defender a 
democracia interna e a participação da base na CUT, rejeitando as modificações 
nos estatutos propostas pela tendência Articulação. Segundo o documento, a tática 
utilizada pela Direção Nacional da CUT, de pressão sobre a Constituinte, teria 
sido errada: “Hoje é possível fazer um balanço desta tática levada a efeito pela 
Direção Nacional da CUT, de pressão sobre a Constituinte. Não conquistamos 
praticamente nenhuma de nossas grandes reivindicações. Nem a refor ma agrária, 
nem a liberdade sindical, nem a estabilidade no emprego” (p. 47). Assim, o 
documento entende que a CUT deve “chamar os partidos operários, a começar 
pelo PT, a não assinar esta Constituição e a não se responsabilizar por ela”. Os 
sindicatos filiados à CUT deveriam realizar assembleias para repudiar a 
Constituição e “começar a lutar, na prática, contra ela logo depois de votada” (p. 

                                                 
7 Essa tese expressa as posições da Convergência Socialista. 
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47). No que tange à organização interna da CUT, o documento critica as 
mudanças nos estatutos defendidas pelos “companheiros da Articulação”, que 
pretenderiam “reduzir a participação das bases nos congressos e, por 
consequência, restringir a democracia interna na CUT... abrindo as portas para o 
risco da burocratização” (p. 47), e, finalmente, chegando a realizar os congressos 
nacionais só com dirigentes de sindicatos, sem a participação das bases (p. 48). 

TESE nº 10: Pela CUT Classista, de Massa, Democrática, de Luta e pela 
Base. Esta tese, Votada pela maioria dos delegados no plenário do III CONCUT, foi 
subscrita por 106 sindicatos. Ela expressa as posições da corrente Articulação, 
majoritária na CUT. Ao contrário das demais, inicia-se por uma análise da 
conjuntura internacional, que estaria “marcada por mudanças estruturais na 
dinâmica do capitalismo e pela perspectiva de agravamento da crise econômica 
mundial” (p. 49). O documento chama a atenção para as transformações 
tecnológicas que implicariam o aumento do desemprego e a diminuição do peso 
relativo da classe operária e o crescimento do setor de serviços. Na América Latina, 
a transnacionalização, o fortalecimento dos setores exportadores, levariam a uma 
“maior concentração de poder no interior das classes dominantes e mudanças no 
padrão de acumulação de capital que implicam grandes mudanças para a classe 
trabalhadora” (p. 50). Segundo o documento, o governo da Nova República 
manteria, “na prática, a mesma orientação conservadora do regime militar”: “sua 
política antipopular está voltada para atender os interesses da burguesia nacional e 
transnacional sob tutela das forças armadas” (p. 50). O documento entende que foi 
correta a posição definida no II CONCUT de intervir e pressionar, juntamente com 
os partidos democráticos e populares, em defesa dos direitos dos trabalhadores na 
Constituinte. A pressão, contudo, não teria sido suficiente para reverter o caráter 
conservador da Constituinte. Por outro lado, as transformações ocorridas na 
agricultura brasileira, com a substituição do latifúndio tradicional pelas grandes 
empresas nacionais e transnacionais, levariam à substituição dos antigos coronéis 
pelos jovens executivos que agem em nome de grandes grupos econômicos. Na área 
sindical, o documento critica o sindicalismo reformista e de conciliação de classes, 
que seria representado basicamente pela CGT, mas entende que “não se pode 
colocar a perspectiva socialista da CUT como obstáculo à organização de amplas 
massas, mesmo as mais atrasadas” (p. 54). Reafirma a declaração de princípio do II 
CONCUT de que um “projeto alternativo e a própria conquista do poder político são 
objetivos legítimos e fundamentais para a classe trabalhadora transformar a 
sociedade brasileira e eliminar as formas de exploração e opressão sobre os 
trabalhadores”, mas entende que a definição da estratégia política em direção ao 
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poder é função dos partidos políticos. A CUT, embora comprometida com o 
socialismo, não deveria ser confundida com um partido político, diante dos quais 
deve manter sempre sua independência (p. 55). Como projeto político mais amplo, o 
documento defende: o não pagamento da dívida externa; a articulação de diferentes 
comissões de fábrica e sindicatos de empresas transnacionais com vistas a 
negociação e ações sindicais transnacionais; controle dos trabalhadores sobre a 
automação e novas tecnologias; redução na jornada de trabalho; luta pela paz e pelo 
desarmamento, “em especial contra a política belicista do governo imperialista dos 
EUA”; luta pela desnuclearização do Brasil e do continente sul-americano; liberdade 
de organização nos locais de trabalho; contra a privatização das empresas estatais, 
pela democratização da ação do Estado nessas empresas e pela estatização dos 
serviços básicos sob controle do capital privado; reforma agrária sob controle dos 
trabalhadores, com desapropriação de todas os latifúndios sem direito a indenização 
e apoio às “legítimas ocupações de terras promovidas pelos trabalhadores sem-terra 
de todo o Brasil”. No tocante à organização interna da CUT, a tese propõe um 
conjunto de mudanças nos estatutos da entidade, sendo as mais importantes: número 
de delegados proporcional ao número de sindicalizados; delegados das oposições 
sindicais em número proporcional ao número de votos que a oposição obteve no 
último escrutínio (as oposições que não concorreram às últimas eleições do 
sindicato não poderão ter um número de delegados superior à delegação do menor 
sindicato do departamento); número de delegados de uma entidade filiada à CUT 
proporcional ao número de sindicalizados; congresso nacional a cada três anos; 
número de delegados, a que cada Estado terá direito, proporcional ao número total 
de trabalhadores sindicalizados nas entidades filiadas à CUT (pp. 56 e 57). 

Num plano mais imediato, a tese situa os seguintes objetivos (Campanha 
Nacional de Lutas): recuperação das perdas salariais; reajuste mensal de salário 
segundo índice do DIEESE; salário mínimo real calculado pelo DIEESE; aumento 
real de salário e congelamento real de preços com garantia de qualidade e 
abastecimento; estabilidade no emprego; redução da jornada de trabalho a 
quarenta horas semanais, sem redução de salários; fim da mão de obra temporária; 
salário-desemprego real para todos; liberdade e autonomia sindical e aprovação da 
Convenção 87 da OIT; unificação das datas-bases; eleição direta para presidente e 
“para todos os níveis”; reforma agrária sob controle dos trabalhadores e punição 
imediata dos assassinos de trabalhadores rurais; não pagamento da dívida externa; 
contrato coletivo nacionalmente articulado (p. 62). 

TESE nº 11: (Sem título.) Subscrita pelo Sindicato dos Enfermeiros do 
Estado de São Paulo, reproduz trechos da tese nº 5, que expressa as posições do 
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jornal O Trabalho. Defende a convocação de uma Assembleia Nacional Popular. 
No tocante à organização interna da CUT, manifesta-se pela manutenção da 
proporcionalidade na Executiva como um elemento de preservação da democracia 
interna. Defende a manutenção da independência da CUT diante das centrais 
sindicais mundiais. 

TESE nº 12: (Sem título.) Apresentada pela Associação dos Servidores da 
Universidade Federal de São Carlos, é idêntica à tese nº 9, subscrita pelo Sindicato 
dos Metalúrgicos de Belo Horizonte e pelo Sindicato dos Bancários do Rio de 
Janeiro. Representaria, portanto, as posições da Convergência Socialista. 

TESE nº 13: (Sem título.) Subscrita somente pelo Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias Urbanas de Água e Energia no Estado do Acre, 
repete trechos da tese nº 5, subscrita pelo Sindicato dos Professores do ABC. 
Expressaria, assim, as posições da tendência trotskista O Trabalho. 

TESE nº 14: (Sem título.) Apresentada pelo Sindicato dos Servi- dores 
Públicos do Distrito Federal.8 Inicia-se com uma análise da conjuntura nacional, 
criticando o governo Sarney, considerado “submisso e comprometido com os 
interesses dos grandes grupos econômicos”. Com relação à estrutura sindical, 
defende a comissão de fábrica como a “comissão sindical de base”, a manutenção 
da proporcionalidade nos organismos dirigentes da CUT, a manutenção da 
periodicidade de dois anos para os congressos e manifesta-se favoravelmente à 
Convenção 87 da OIT. No tocante à organização dos funcionários públicos, 
defende a construção de sindicatos gerais do funcionalismo por esfera 
administrativa e área territorial. 

TESE nº 15: Profissionais Liberais e Estrutura Sindical na CUT. Subscrita 
por vários sindicatos e associações de engenheiros de vários estados. Trata-se de 
uma tese “sindical” que discute as formas de organização dos profissionais 
liberais diante da resolução do II CONCUT que estabeleceu que os profissionais 
liberais deveriam organizar-se por ramo de atividade produtiva em lugar de 
sindicatos profissionais. Defende a “diluição dos atuais sindicatos de categoria no 
sindicato por ramos de atividade”, atuando os sindicatos dos profissionais liberais 
como “coadjuvantes dos sindicatos majoritários” (p. 71). 

TESE nº 16: (Sem titulo.) Apresentada pela associação dos Servidores da 
Universidade Federal do Acre, repete trechos da tese nº 5, do Sindicato dos 

                                                 
8 Também essa tese expressa as posições do jornal O Trabalho. 
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Professores do ABC. Trata-se, pois, de outra tese que expressa as posições da 
tendência O Trabalho. 

TESE nº 17: Em Defesa da Natureza e dos Povos da Floresta. Apresentada 
pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xapuri, Acre. Defende a união dos 
índios, seringueiros, ribeirinhos, etc., em favor da autodeterminação das nações 
indígenas, pela desapropriação dos seringais em conflito, contra o Projeto Calha 
Norte, etc. 
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Anexo II: A influência da CUT 

Uma avaliação da influência da CUT nos diferentes setores econômicos 
mostra que ela tende a ser mais forte entre as camadas assalariadas dos setores 
estatal, de comunicações, assalariados de nível educacional elevado e setores 
industriais mais modernos. Assim, a CUT é forte entre os assalariados do setor de 
telefonia, onde controla uma federação, a FITTEL; entre os petroleiros, entre os 
processadores de dados, entre os em- pregados do serviço público do setor de 
saúde e educação, entre os previdenciários, entre os químicos e petroquímicos, 
entre os metalúrgicos e bancários. Em compensação, sua penetração é frágil entre 
os sindicatos do setor de comércio, têxteis, transportes aéreos, marítimos e 
fluviais. Essas observações têm caráter muito geral, pois devem-se considerar os 
seguintes pontos: 

1. as variações no interior de uma mesma categoria econômica, de natureza 
regional. Por exemplo: entre os empregados do setor público, a CUT 
estima que, em todo o Brasil, os sindicatos que seguem sua orientação 
representariam 13% dos trabalhadores, porém, no Sul, representa- ria 
apenas 4%, enquanto no Centro-Oeste pularia para 37%; 

2. as mudanças que ocorrem com a vitória ou derrota, nas associações, 
sindicatos e, em menor medida, federações e confederações, de tendências 
contrárias ou favoráveis à CUT e que podem alterar a filiação ou a 
orientação da entidade com relação às centrais; 

3. o fato de que alguns sindicatos filiados à CUT podem estar controlados 
por tendências políticas que não seguem a orientação da Articulação, 
majoritária na Executiva e na Direção Nacional. 

Com essas ressalvas, apresentamos a seguir uma avaliação da influência da 
CUT nos diferentes setores econômicos.1 

                                                 
1 Resumimos aqui o documento “Perfil de Representação da Central Única dos Trabalhadores”, 
realizado sob coordenação de Sílvia Portella e Flávio Pachalski, da assessoria da CUT nacional, e 
Suzana Sochaczewska, do DIEESE. Embora o referido documento tenha sido preparado por 
assessores da CUT e do DIEESE, conhecendo a seriedade e competência profissional dos autores, 
não temos motivos para questionar a objetividade do trabalho, o que não exclui, evidentemente, a 
possibilidade de falhas. O documento foi preparado em 1988. Foi atualizado por nós com dados 
obtidos de um levantamento realizado em 1990 pela Secretaria da CUT Nacional. 
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Setor estatal 

Telefônicos: na categoria dos telefônicos, quase 80% dos trabalhadores 
concentram-se nas regiões Sudeste e Sul. Nessas regiões, a CUT controlaria mais de 
60% dos sindicatos: 53% no Sudeste e 85% no Sul. Em todo o Brasil, a CUT estima 
que teria 58% dos sindicatos. A FITTEL (Federação Interestadual dos Trabalhadores 
em Telecomunicações), formada em 1985, congrega dez sindicatos e está filiada à 
CUT. Seu presidente foi eleito para a Executiva da CUT no terceiro congresso. 

Petroleiros: nacionalmente, as entidades ligadas à CUT representariam 
30% da categoria; mas a influência da CUT, regionalmente, varia bastante. No 
Sudeste, a representação da CUT (volume de trabalhadores representados por 
sindicatos cutistas) seria de 21% em razão da fraca penetração dessa central no 
Estado do Rio de Janeiro. No Estado de São Paulo, porém, dos cinco sindicatos 
existentes, quatro estão ligados à CUT. 

Processamento de dados: existem treze entidades estaduais, sindicatos e 
associações, das quais 84% seguem a linha da CUT. 

Trabalhadores nas Indústrias Urbanas: em todo o país, a CUT estima que 
teria 39% dos sindicatos, representando 55% dos trabalhadores dos serviços de 
gás, eletricidade, água e esgoto. No Norte e Nordeste, a CUT teria 71% dos 
sindicatos; no Centro-Oeste, 50%; no Sudeste, 32%, e no Sul, 13%. Em termos de 
trabalhadores representados, as porcentagens seriam, respectivamente: 85%, 99%, 
75%, 36% e 28%. 

Funcionalismo público: nesta área, a expansão das associações foi muito 
rápida, dificultando um cálculo preciso. A CUT considera, com essa ressalva, que 
teria as seguintes porcentagens de entidades por região: Norte, 29%; Nordeste, 
32%; Centro-Oeste, 72%; Sudeste, 15%; Sul, 28%. 

No entanto, a proporção de trabalhadores representados por essas entidades 
é indicativa de que as entidades que a CUT controla não são muito 
representativas. Assim, pelos cálculos da CUT, em termos de trabalhadores 
abrangidos, a representação cutista seria a seguinte: Norte, 16°7o; Nordeste, 20%; 
Centro-Oeste, 37%; Sudeste, 6%; Sul, 4%. 

De modo geral, a CUT estima que representaria apenas 13% dos 
funcionários da administração pública federal, estadual e municipal, apesar de 
controlar 28% das entidades. Mas, em Brasília, 67% dos funcionários estariam 
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representados por sindicatos cutistas. A CUT seria forte especialmente nos setores 
de saúde e educação. 

Educação: estão incluídos neste setor os professores de primeiro, segundo e 
terceiro graus, assim como os servidores das universidades e dos estabelecimentos 
do ensino da rede pública. A presença da CUT nessa área é muito forte. Assim, a 
Confederação dos Professores do Brasil, representando um milhão e meio de 
professores do ensino público elementar e secundário, está filiada. Nas regiões Sul 
e Sudeste, a CUT entende que controla praticamente todas as entidades; no 
Nordeste, 40%, e no Centro-Oeste, 50%. O Norte é a região onde a sua presença é 
bastante fraca: apenas 3007o das entidades estaduais seriam cutistas. 

No setor universitário, há aproximadamente 60 organizações, filiadas à 
ANDES (Associação Nacional dos Docentes), que é filiada á CUT e representa 45 
mil professores. 

Com relação aos servidores das universidades, a influência da CUT também é 
forte. As entidades representativas dos servidores estão filiadas à FASUBRA 
(Federação Nacional dos Servidores das Universidades), que se filiou à CUT em 1987. 

Previdenciários: existem 27 associações, representando aproximadamente 
240 mil previdenciários, organizados nacionalmente pela FENASPS (Federação 
Nacional dos Previdenciários), que está filiada à CUT. Em termos de trabalhadores 
abrangidos pelas entidades cutistas, no Centro-Oeste, no Sudeste e no Sul, a 
totalidade das associações estaria sob controle da CUT. No Nordeste, 74%. (Faltam 
dados para o Norte.) Nacionalmente, a CUT estima que representaria 
aproximadamente 94% dos previdenciários e 77% das entidades. 

Setor privado 

Trabalhadores rurais: para este setor, a CUT alerta para a fraqueza de 
informações, faltando, especificamente, a relação total dos sindicatos cutistas. 
Tendo presente essa restrição, a CUT considera que no Nordeste, no Sudeste e no 
Sul a sua presença seria bem fraca: 9% dos sindicatos do Nordeste, 10% dos do 
Sudeste e 11% dos do Sul. No Centro-Oeste, teria 19% dos sindicatos, percentual 
que subiria para 32% no Norte. No Pará, a CUT ganhou a eleição para a 
Federação dos Trabalhadores Rurais (1987), controlando, assim, 70% dos 
trabalhadores rurais desse Estado. Trata-se de uma exceção. Para todo o país, a 
CUT estima que teria o controle de 12% dos sindicatos e 28% dos trabalhadores, 
assim distribuídos: Nordeste, 20%; Centro-Oeste, 32%; Sudeste, 20%; Sul, 22%. 
(Faltam dados para o Norte). 
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Químicos e petroquímicos: a produção, neste ramo, está concentrada no Sul 
e Sudeste. O maior sindicato de trabalhadores da indústria química e farmacêutica 
é o de São Paulo, filiado à CUT e controlado pela tendência CUT pela Base. No 
setor petroquímico, os sindicatos mais importantes do ABC, do Rio Grande do Sul 
e da Bahia são cutistas. No total de trabalhadores do setor, 54% estariam em 
sindicatos cutistas. No Norte, a CUT estima que tem 20% dos trabalhadores e 
14% dos sindicatos; no Nordeste, 43% dos sindicatos, faltando os dados sobre os 
trabalhadores; no Sudeste, 52% dos trabalhadores e 23% dos sindicatos; e no Sul, 
21% e 21%, respectivamente. No Centro-Oeste não há indústrias desse setor. 

Metalúrgicos: formam cerca de 1,8 milhão de trabalhadores. A CUT estima 
que controla 35% dos sindicatos, representando 64% dos trabalhadores. No Norte, 
todos os três sindicatos estariam filiados à CUT. No Nordeste, teria 36% dos 
sindicatos, faltando os dados sobre os trabalhadores. No Centro-Oeste, teria apenas 
um dos seis sindicatos. No Sudeste, 35% dos sindicatos e 56% dos trabalhadores. 
No Sul, 35% dos sindicatos e 73% dos trabalhadores. No Rio de Janeiro, em 1988, 
dos dez sindicatos existentes, apenas quatro estariam filiados. No entanto, sindicatos 
importantes seguem a linha da CUT, como o de Niterói, centro de produção naval, o 
sindicato da CSN de Volta Redonda, etc. No conjunto, pelos cálculos da CUT, 90% 
dos metalúrgicos do Rio de Janeiro estariam sob jurisdição de sindicatos cutistas. 
Em Minas Gerais, a CUT estima representar 78% dos trabalhadores, controlando os 
sindicatos do Vale do Aço e o de Belo Horizonte. No Estado de São Paulo, 
representa um terço dos trabalhadores dos dez maiores sindicatos. A exceção, que 
constitui uma pedra no sapato da CUT, é dada pelo maior sindicato metalúrgico do 
país, o de São Paulo, onde as chapas cutistas têm sido sistematicamente derrotadas. 
Contudo, para compensar, ela controla os importantes sindicatos de metalúrgicos de 
São Bernardo do Campo e Diadema, de Campinas, de São José dos Campos, de 
Taubaté, de Santo André e de Guaratinguetá. No Sul, embora o Sindicato dos 
Metalúrgicos de Porto Alegre não siga a linha da CUT, os de Caxias do Sul e de 
Canoas são cutistas. 

Vestuário: neste ramo, a CUT calcula que representa 17% dos trabalhadores. 
No Norte e Centro-Oeste, a CUT não tem nenhum sindicato; no Nordeste, 7% dos 
sindicatos, representando 20% dos trabalhadores, seriam cutistas. Para as demais 
regiões, as cifras seriam: Sudeste, 9% e 11%; Sul, 11% e 33%. 

Trabalhadores do setor de serviços 

Transporte: no setor aéreo e marítimo-fluvial, a presença da CUT é muito 
pequena. No setor terrestre, especialmente no metroviário, sua presença é 
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dominante, controlando os quatro sindicatos de metroviários de São Paulo, Rio 
Grande do Sul, Rio e Pernambuco. No setor ferroviário, teria a totalidade dos 
sindicatos do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, sendo majoritária em Minas 
Gerais. No Rio Grande do Sul, a quase totalidade dos sindicatos de ferroviários 
estaria ligada à CUT. 

No setor de transporte de todo o país, a CUT estima que, no Norte, teria 
apenas um dos 47 sindicatos (faltando dados sobre os trabalhadores); no Nordeste, 
teria 8% dos sindicatos, representando, porém, 93% da categoria. Para as demais 
regiões, as cifras seriam: Centro-Oeste, 7% dos sindicatos e 32% dos trabalhadores; 
Sudeste, 11% e 53%; no Sul, 8% e 20%, respectivamente. Em todo o país, a CUT 
considera que seus sindicatos representam 51% de todos os trabalhadores do setor 
de transportes. 

Comerciários: trata-se de um vasto setor, abrangendo hotelaria, comércio 
varejista e atacadista, autônomos, turismo, armazéns e em- pregados de 
estabelecimentos de saúde. No conjunto, o setor emprega aproximadamente 6,7 
milhões de pessoas. A CUT calcula que teria 13% dos sindicatos, representando 
15% dos empregados. No Norte, 30% dos sindicatos seriam filiados, 
representando 34% da categoria. Nas de- mais regiões, as porcentagens seriam 
respectivamente: Nordeste, 13% e 28%; Centro-Oeste, 11% e 19%; Sudeste, 7% e 
12%; Sul, 17% e 11%. 

Como se vê, a penetração da CUT nessa área é fraca. De cerca de 500 
sindicatos existentes no setor, somente 67 estariam com a CUT. 

Bancários e empregados do setor financeiro: o setor emprega quase 900 mil 
pessoas, dos quais 61% na região Sudeste. A distribuição pelo território nacional é 
muito desigual. Somente o sindicato do município de São Paulo representa mais 
de 20% do total de bancários e 70% da categoria do Estado. Dos 219 sindicatos 
contabilizados nas estatísticas da CUT, 48 seriam cutistas (22%), representando, 
no entanto, 56% dos trabalhadores. Por região, a distribuição por sindicato e 
trabalhadores representados é a seguinte: Norte, 14% e 17%; Nordeste, 30% e 
78%; Centro-Oeste, 16% e 29%; Sudeste, 25% e 58%; Sul, 18% e 48%. 

Conclusão 

Realizando um balanço geral, a CUT considera que sua influência aumenta 
precisamente entre os grandes sindicatos. Assim, entre os metalúrgicos, dos 
quinze maiores, dez seriam cutistas; entre os bancários e telefônicos, quatro dos 
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cinco maiores estariam com a CUT; entre os petroleiros, ela teria dois entre os 
cinco maiores; e, entre os químicos e petroquímicos, todos os três maiores. 
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Anexo III: As centrais 

Além da CUT, existem atualmente as seguintes entidades que procuram 
atuar como uma central sindical: a Confederação Geral dos Trabalhadores, a 
Central Geral dos Trabalhadores e a União Sindical Independente. Além delas, 
como uma tendência bem definida, há a Corrente Sindical Classista, que pretende 
aderir à CUT, mas manter-se com personalidade própria. Tanto a Confederação 
como a Central Geral dos Trabalhadores utiliza a mesma sigla – CGT –, o que 
ajuda a confundir o mapa sindical brasileiro. 

Central Geral dos Trabalhadores: suas origens remontam à primeira 
Conferência Nacional da Classe Trabalhadora (CONCLAT), quando diversas 
correntes que mais tarde viriam a formar a CUT e as duas CGTs participaram, em 
agosto de 1981, da reunião da Praia Grande. Posteriormente, depois que a ala mais 
à esquerda decidiu pela convocação do I Congresso Nacional da Classe 
Trabalhadora, em São Bernardo do Campo em agosto de 1983, dando origem à 
CUT, a tendência mais modera- da convocou outra reunião, em novembro do 
mesmo ano. Essa reunião, que manteve o nome de Congresso Nacional da Classe 
Trabalhadora, denominou-se também I CONCLAT. Assim, formalmente, na 
obstinação de ambas entidades de negar-se mutuamente, houve dois I 
CONCLATs. Enquanto o CONCLAT dos sindicalistas mais à esquerda criava a 
CUT, o de novembro criava a Coordenação Nacional da Classe Trabalhadora. Em 
março de 1986, a Coordenação realizou um congresso que decidiu pela criação de 
uma Central Geral dos Trabalhadores (CGT). Seu primeiro presidente foi Joaquim 
dos Santos Andrade, então presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São 
Paulo. A CGT reuniu um conjunto muito heterogêneo de tendências políticas e 
sindicais que se mantinha unido, entre outros fatores, pela oposição à CUT e pela 
defesa comum de certos elementos da estrutura sindical, entre os quais a 
unicidade, a contribuição sindical e a estrutura vertical na forma de federações e 
confederações. Assim, participaram da CGT sindicalistas do PCB, do PC do B, do 
MR-8, da tendência que posteriormente recebeu o nome de “sindicalismo de 
resultados”, além de outros dirigentes de federações e confederações de orientação 
moderada e politicamente pouco definida. 

No congresso de fundação da Central Geral dos Trabalhadores estiveram 
presentes, segundo cálculos da própria entidade, 5546 delegados, representando 
1341 entidades urbanas e rurais. Por setor de atividade, a distribuição das 
entidades, de acordo com o critério de classificação da CGT, foi a seguinte: 
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 Entidades Delegados 

Classe operária  606 2 625 
Trabalhadores rurais  347  863 
Trabalhadores de serviços  222 1 213 
Camadas médias  93  471 
Funcionalismo público  73  374 
Total: 1 341 5 546 

Em termos de entidades representadas e número de delegados, a distribuição 
foi a seguinte: 
 Entidades Delegados 
Confederações  5  20 
Federações  85  481 
Sindicatos 1 107 4 438 
Assoc. pré-sindicais  51  172 
Assoc. de funcionários públicos  51  257 
Assoc. civis  19  99 
Assoc. de aposentados  22  76 
Outras  1  3 
Total: 1 341 5 546 
Fonte: CONCLAT 86, CGT, ano I, nº 1, abr. 1986. 

Nesse primeiro congresso, a CGT definiu-se como uma organização 
independente do “Estado, dos partidos políticos e de organizações religiosas”.1 A 
CGT não se manifestou pelo socialismo, embora se propusesse a lutar contra a 
“exploração do capital, em busca da paz, do progresso, da democracia e da 
independência nacional”. Suas reivindicações imediatas foram: 

− suspensão do pagamento da divida externa;  
− imediata aplicação do plano de reforma agrária;  
− defesa das empresas estatais; 
− jornada de quarenta horas sem redução salarial;  
− amplo reconhecimento do direito de greve; 
− reconhecimento da OLP como representante do povo palestino;  
− apoio ao governo da Nicarágua; 
− punição de mandantes e assassinos de camponeses;  
− contra a discriminação racial; 
− reserva de mercado para a informática; 
− rejeição da Convenção 87 da OIT. 

                                                 
1 “Resolução do II CONCLAT”, CONCLAT 86, CGT, ano I, nº 1, abr. 1986, p.13. 
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O Plano de Luta propunha ainda o congelamento de preços, 100% de aumento 
imediato, estabilidade no emprego, convocação de uma Assembleia Nacional 
Constituinte, direito de voto para cabos e soldados das Forças Armadas, etc. 

A convivência de correntes tão heterogêneas no interior de uma mesma 
central (como as lideranças comunistas e as do “sindicalismo de resultados”) 
dificilmente poderia durar muito tempo. Em fins de janeiro de 1988, numa plenária 
da entidade realizada em São Paulo, explodiram as divergências, separando, num 
polo, os dirigentes do “sindicalismo de resultados”, liderados por Luiz Antônio 
Medeiros, então presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, e Antônio 
Rogério Magri, então presidente do Sindicato dos Eletricitários paulistas. Magri e 
Medeiros exigiam a “despartidarização” da CGT, ou seja, um sindicalismo fora da 
influência dos comunistas, notadamente do PC do B. Com apoio de militantes do 
Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, a facção Medeiros-Magri conseguiu 
derrotar a ala composta pelos sindicalistas do PC do B, que, em sinal de protesto 
contra a “prepotência dos adversários”, abandonou a plenária. 

Logo depois, novo conflito viria a eclodir no interior dessa Central, 
provocando outra cisão. Entre os dias 27 de abril e 1º de maio de 1989, na Praia 
Grande, com a participação de cerca de 3500 dele- gados, a CGT realizou o seu 
segundo congresso. Na disputa para a presidência da entidade, Magri conseguiu 
vencer a facção que apoiava Joaquinzão, o anterior presidente. A vitória de Magri 
provocou nova cisão na CGT. Os sindicalistas ligados ao PCB e ao MR-8 
contestaram a lisura do procedimento eleitoral e realizaram, em São Paulo, em junho 
do mesmo ano, uma reunião da facção pró-Joaquinzão, onde predominaram os 
sindicatos sob influência do PCB e do MR-8. Essa reunião, na qual compareceram, 
segundo os seus organizadores, 236 entidades, resolveu convocar outro congresso, 
que se realizou em Belo Horizonte nos dias 30 de setembro e 1º de outubro. O 
congresso elegeu Joaquim dos Santos Andrade como presidente e adotou o nome de 
Central Geral dos Trabalhadores, diferenciando-se da Confederação Geral dos 
Trabalhadores, de Magri.2 Oficialmente, segundo informações da própria Central, 

                                                 
2 A sigla CGT, inicialmente, significava central, e não confederação. Porém, antes do segundo 
congresso, uma reunião plenária nacional realizada em Brasília, em setembro de 1988, resolveu 
alterar o nome para confederação. Considerando a situação de imprecisão e de indefinição que reina 
na área trabalhista após a promulgação da Constituição de 1988, a mudança de nome talvez tenha 
sido motivada pela intenção de facilitar o registro da entidade no Ministério do Trabalho e, 
eventualmente, poder reivindicar participação nas verbas obtidas com a contribuição sindical. O 
termo “confederação” aproxima- se mais da terminologia costumeira da estrutura sindical e, mais do 
que o de “central”, pode facilitar a oficialização da entidade. 
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estavam inscritos 1122 delegados de 692 entidades. Porém, segundo informações da 
Gazeta Mercantil (3.10.1989), não haveria mais de 500 delegados em plenário. 

Recém-formada, a Central Geral dos Trabalhadores, a julgar por sua sede e 
pela carência de publicações, tem uma existência ainda precária. Na área sindical, 
a CGT manifesta-se sem equívocos pela manutenção da contribuição sindical e 
pela unicidade definida em lei. No plano político geral, é favorável à “suspensão 
imediata dos pagamentos da dívida externa”, a aplicação da limitação constitucional 
dos juros a 12% ao ano, reajuste dos títulos da dívida pública interna com deságio, 
reforma agrária em terras improdutivas, controle do sistema bancário, tabelamento 
dos gêneros de primeira necessidade, restrições aos subsídios, etc.3 Em termos de 
ação sindical, é cedo para uma avaliação de sua estratégia. Aparentemente, pelo 
que sugere seu Plano de Lutas, a Central Geral dos Trabalhadores dará bastante 
importância à atuação de lobby no Congresso Nacional com vistas a conseguir 
participar da elaboração das leis complementares que devem ainda ser aprovadas, 
elaborar um projeto da CGT na Comissão de Trabalho sobre Legislação Sindical, 
influenciar na votação da legislação complementar sobre a Previdência Social, etc. 

A Confederação Geral dos Trabalhadores promete um sindicalismo mais 
pragmático, inspirado na linha dos sindicatos norte-americanos. As resoluções 
aprovadas no seu II Congresso (seria o primeiro da Confederação ou o segundo da 
Central?) apresentam um conjunto de reivindicações de natureza estritamente 
trabalhista e sindical, muitas das quais visando a “efetiva” aplicação de direitos 
votados na Constituinte. Esse congresso delineou alguns princípios e metas básicas 
da Confederação, pelos quais a greve é proclamada como um meio e não como um 
fim, a defesa da contribuição sindical, a independência com relação aos partidos, etc.4 

Corrente Sindical Classista: como já salientamos, esta tendência não 
constitui, e não tem a pretensão de constituir, outra central sindical. No momento, 
congrega os sindicatos influenciados pelo PC do B. A CSC surgiu após o conflito 
que marcou a plenária da então Central Geral dos Trabalhadores de janeiro de 
1988. Em agosto de 1989, o Comitê Central do PC do B, na sexta reunião plenária 
do partido, decidiu que a CSC deveria integrar-se à CUT. Em janeiro do mesmo 
ano a CSC já havia realizado seu congresso de fundação. Segundo dados da 

                                                 
3 CGT, Teses, “Todos ao 2º Congresso”, 1989. 
4 Antônio Rogério Magri, nas eleições presidenciais de 1989, apoiou Fernando Collor. Com a ida de 
Magri para o Ministério do Trabalho, assumiu a presidência da entidade Francisco Canindé Pegado 
do Nascimento, do Sindicato dos Telefônicos do Rio Grande do Norte. Pegado é formado em 
Administração de Empresas e possui mestrado nessa área. 
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própria entidade, 2.563 delegados, representando 703 entidades, teriam 
participado. A adesão da CSC à CUT está prevista para o quarto congresso, mas 
problemas deverão surgir na medida em que a CUT, embora não formalmente, é 
essencialmente uma organização petista, agrupando inclusive as mesmas 
tendências e facções políticas que operam no interior do PT. 

União Sindical Independente (USI): surgiu em setembro de 1985, em 
reunião realizada na sede da Federação dos Empregados do Comércio de São 
Paulo. Seu presidente é Antônio Pereira Magaldi, um antigo sindicalista que 
começou sua carreira em 1952, quando se elegeu presidente do Sindicato dos 
Farmacêuticos. Em 1961, foi para a presidência da Federação dos Comerciários de 
São Paulo. De orientação anticomunista, prega um sindicalismo apolítico. A Carta 
de Princípios da USI defende, no plano político, um regime democrático “que 
permita, através da livre manifestação, a existência de uma sociedade pluralista”. 
A USI critica o envolvimento dos sindicatos na política partidária e prega a 
“solução pacífica dos conflitos entre empregados e empregadores, através de 
negociações diretas, em diálogo direto e franco, com o objetivo de preservar a paz 
social” 5. Da sua formação participaram apenas federações e confederações do 
setor do comércio e serviços. Em setembro de 1989, com a presença de cerca de 
1500 delegados (segundo dados da entidade), a USI realizou seu primeiro 
congresso. Atualmente, conta com três confederações e dez federações da 
estrutura sindical oficial, representando aproximadamente 14 milhões de 
trabalhadores, dos quais apenas 900 mil, segundo seu presidente, estariam 
sindicalizados. Sua influência está restrita ao setor do comércio e serviços. 
Politicamente, a maioria de seus dirigentes tem simpatias pelo PTB, PSD e PRN. 
Nas eleições de 1989, seu presidente. Antônio Pereira Magaldi apoiou o então 
candidato Fernando Collor. 

É difícil uma avaliação mais exata da força de cada central. De acordo com 
informações publicadas em matéria do jornal Folha de S. Paulo (30.11.1989), a USI 
contaria com aproximadamente mil entidades. Ainda segundo o mesmo jornal, a 
Corrente Sindical Classista teria o apoio de 703 entidades. A Central Geral dos 
Trabalhadores, de Joaquinzão, teria aproximadamente 900. A CUT teria 1400 
entidades a Confederação, 1500. Esses dados foram passados à Folha de S Paulo 
pelas centrais. Para a divulgação na imprensa, a tendência é para o exagero. 

                                                 
5 “I Congresso Nacional da USI”, 14, 15 e 16.9.1989, Praia Grande (SP), p. 7. Outras informações 
foram obtidas através de entrevista realizada por Silvana Maria de Souza com o presidente da USI, 
José Pereira Magaldi, em 27.4.1990. 
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Informações que nos foram dadas de dentro das próprias centrais sindicais são 
ligeiramente inferiores. A Confederação teria cerca de 1100 entidades e a CUT, 
aproximadamente mil. Deve-se notar, na comparação entre as duas centrais, que a 
CUT conta apenas as entidades simpatizantes. Para se avaliar a força das centrais e 
sua efetiva capacidade de pressão, deve-se notar que a filiação é voluntária e ocorre 
por afinidade política e ideológica das tendências que controlam a diretoria de cada 
entidade. Muitas delas, que enviam delegados aos congressos, não estão formalmente 
filiadas, e poucas contribuem para o sustento das centrais com as quais simpatizam. 

É preciso ressaltar ainda que as direções das centrais não têm, 
administrativamente, nenhum poder sobre as entidades filiadas ou simpatizantes. 
Na realidade, a fraqueza das centrais em relação aos sindicatos, federações e 
confederações da estrutura oficial salta aos olhos quando se comparam as 
respectivas sedes. Enquanto os principais sindicatos, federações e confederações 
têm amplas instalações, frequentemente grandes edifícios, com centenas de 
funcionários, as sedes das centrais são precárias, o número de funcionários é 
reduzido, a infraestrutura administrativa é modesta, etc. Em muitos aspectos, com 
exceção da CUT, as centrais nada mais são que siglas que, segundo os padrões 
burocráticos e administrativos dominantes na política brasileira, permitem aos 
seus presidentes falar em nome de “milhões de trabalhadores”, quer dizer, dos 
trabalhadores que são representados pelas entidades que receberam da legislação o 
direito de falar em nome da “categoria profissional”, essa invenção jurídica do 
Ministério do Trabalho que, com o tempo, adquiriu consistência de fenômeno 
social ou de dado da realidade. 
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Anexo IV: A pesquisa 

Os dados relativos ao perfil dos delegados do III CONCUT foram obtidos 
através da aplicação de um pequeno questionário contendo 21 questões, a maior 
parte delas fechada (ver Questionário anexo). O questionário foi elaborado para 
ser preenchido pelo próprio delegado num tempo máximo de quinze minutos para 
o caso de respondentes sem hábito de leitura. No transcorrer da aplicação, 
verificou-se que, notadamente entre os delegados de sindicatos rurais do Norte e 
Nordeste, havia uma porcentagem pequena de analfabetos ou de pessoas que 
encontravam dificuldade para preencher o questionário. Nesses casos, uma equipe 
de aproximadamente trinta entrevistadores encarregou-se da aplicação. No final, 
foram aproveitados 4290 questionários, representando 69,0% do total de 
delegados formalmente presentes. No entanto, como se poderia prever, as 
porcentagens de retorno não foram as mesmas para os diversos estados. As mais 
elevadas foram encontradas nos estados com menor delegação. Assim, na do 
Amazonas foi que se obteve a maior porcentagem de retorno: 98,6% dos 71 
delegados preencheram o questionário. Índices elevados de devolução foram 
obtidos também para o Maranhão, Mato Grosso do Sul, Acre, Mato Grosso, etc. 

O inverso, porém, não é verdadeiro. Embora para alguns estados, com 
numerosas delegações, tenhamos conseguido porcentagens relativamente baixas 
de retorno, como São Paulo (58,9%) e Minas Gerais (61,0%), para outros, com 
grandes delegações, as porcentagens foram altas. Assim, 86,7% dos 505 delegados 
do Pará responderam ao questionário. Por região, as proporções de questionários 
devolvidos foram as seguintes: Norte, 87,2%; Nordeste, 76,2%; Centro-Oeste, 
55,0%; Sudeste, 61,9%; Sul, 68,9%. 

Consequentemente, há uma sobrerrepresentação das delegações do Norte e 
do Nordeste e uma margem geral de erro difícil de estimar. Ocorre que, num 
evento como o III CONCUT, não havia possibilidade de se trabalhar com um 
sistema de amostragem probabilística. As principais razões que desaconselhavam 
o uso de uma amostra eram as seguintes: 

1. embora houvesse uma estimativa do número de delegados e entidades que 
deveriam estar presentes, a frequência real e a relação nominal dos 
delegados só seriam conhecidas quando do credenciamento dos delegados. 
Aqui, na realidade, o número de participantes ficou abaixo do estimado 
anteriormente pela direção da CUT, que calculara em aproximadamente oito 
mil o total de participantes. Um problema advinha do fato de que era 
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impossível efetuar a seleção da amostra antes do início do congresso. Ocorre 
que o período de credenciamento dos delegados prolongou-se por dois dias. 
Consequentemente, a amostra só poderia ser obtida depois da abertura do 
congresso. A essa altura, a localização, na massa de participantes, dos 
delegados incluídos na amostra seria praticamente impossível de ser 
efetuada durante os três dias do III CONCUT; 

2. a aplicação do questionário deveria ser feita, assim, antes do início dos 
trabalhos, ou seja, antes que os participantes se envolvessem com as 
atividades do congresso e se dispersassem nas comissões e pequenas reuniões 
políticas. É preciso ter em conta, ademais, que uma pequena minoria não 
participava, ou participava muito pouco, do congresso, aproveitando o tempo 
para outras atividades. Mesmo numa questão crucial como a eleição da 
diretoria da CUT, 384 delegados (6,1% do total) não votaram. 

Por todas essas razões, considerou-se que seria mais adequado procurar 
atingir todo o universo. A ocasião mais oportuna, a única talvez, para a aplicação 
dos questionários seria o momento da apresentação das delegações às mesas de 
credenciamento. Nessa oportunidade, imensas filas se formaram. À medida que os 
trabalhos de credenciamento prosseguiam com relativa lentidão, a equipe de 
pesquisadores entregava os questionários aos delegados, recolhendo-os em 
seguida, antes que abandonassem o local. Como todos os delegados deveriam 
credenciar-se, haveria a possibilidade de entrevistar todos eles. Mas, no final, por 
razões que não sabemos explicar, dos 6 218 participantes, somente 4.290 (69,0% 
do total) haviam respondido ou devolvido os questionários. Entre as delegações 
das diferentes unidades da Federação houve significativa variação nas 
porcentagens de retorno. Porém, com exceção de Goiás, em todas as unidades a 
proporção de retorno foi sempre superior a 50%. No caso de Goiás, a baixa 
proporção de respondentes (37,6%) provavelmente se deve ao fato de a maior 
parte de sua delegação ter se credenciado fora do horário normal, escapando assim 
do “cerco” que a equipe de entrevistadores fazia nos tocais de credenciamento. 
Excetuando Goiás, apenas para as delegações paulista e catarinense as 
porcentagens de retorno foram inferiores a 60%. 
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Tabela 32: Número de delegados e de questionários respondidos por Estado 
Unidade da Federação Número de delegados Quest. respondidos % 

Acre 15 14 93,3 
Amapá 27 22 81,5 
Amazonas 71 70 98,5 
Pará 505 438 86,7 
Rondônia 61 48 78,6 
Alagoas 57 53 93,0 
Bahia 417 334 80,1 
Ceará 192 126 65,6 
Pernambuco 209 177 84,7 
Maranhão 125 121 96,8 
Paraíba 240 162 67,5 
Piauí 105 76 72,4 
Rio Grande do Norte 125 76 60,8 
Sergipe 100 71 71,0 
Distrito Federal 196 128 65,3 
Goiás 291 109 37,6 
Mato Grosso 37 34 91,9 
Mato Grosso do Sul 43 41 95,3 
Espírito Santo 165 118 71,5 
Minas Gerais 769 469 61,0 
Rio de Janeiro 383 255 66,6 
São Paulo 899 530 58,9 
Paraná 234 204 87,2 
Santa Catarina 401 226 56,4 
Rio Grande do Sul 551 388 70,4 
Totais 6218 4290 69,0 

Não temos elementos para explicar as variações nas proporções de 
questionários respondidos pelas delegações de cada unidade da Federação. Mais 
do que isso: infelizmente, não temos informações sobre as características dos não 
respondentes, isto é, se, comparativamente, são de maior ou menor nível de 
escolaridade, mais qualificados ou menos qualificados, mais jovens ou mais 
velhos, mais militantes ou menos militantes, membros da diretoria ou delegados 
de base ou das oposições sindicais, etc. Na realidade, não sabemos se muitos 
delegados não responderam ao questionário por displicência, por uma atitude 
deliberada de negar informações (por oposição à Executiva da CUT, por recear o 
tipo de utilização das informações, etc.), ou simplesmente por não o terem 
recebido (hipótese menos provável, mas não excluída). A redução do coeficiente 
de erro implicaria um exaustivo trabalho de ponderação por grandes agregados 
(setor econômico, estado e região, etc.). Esse esforço, de resultado duvidoso, seria 
praticamente impossível de ser realizado com os recursos disponíveis num prazo 
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razoável. Dizemos de resultado duvidoso porque a heterogeneidade é elevada no 
interior de cada um dos grandes agregados e não temos informações sobre as 
características dos que não responderam dentro de cada um desses agregados. Por 
exemplo: entre os trabalhadores industriais ou funcionários públicos não se sabe, e 
não há meio de saber, se os que não responderam eram mais escolarizados ou 
menos escolarizados, se tinham mais tempo de militância ou menos tempo, etc. 
Consequentemente, o leitor deve considerar que os dados aqui apresentados 
traçam o perfil dos delegados do III CONCUT que responderam ao questionário. 

Para que se possa melhor avaliar a margem de erro, transcrevemos abaixo, 
tomando como elemento de controle o setor de atividade econômica e a região, as 
porcentagens da pesquisa e do universo, baseando-nos, neste último caso, nas 
estatísticas da CUT. 

Setores Questionários obtidos (1) Delegados presentes (2) 1-2 
Rural 36,8 32,2 +4,6 
Indústria 20,7 24,2 –3,5 
Serviços 17,4 21,6 –4,2 
Funcionalismo 18,9 15,7 +3,2 
Finanças 3,8 4,0 –0,2 
Transporte 2,4 2,3 +0,1 
Total 100,0 100,0  
n = 4290 6218  

As porcentagens para a pesquisa foram extraídas com base no total de 
respondentes da questão relativa à Tabela 28, que cruzou as informações sobre 
tempo de militância com setor de atividade econômica. O leitor deve ter em mente 
que a proporção de respostas a cada questão sofre pequenas variações por erro de 
preenchimento do entrevistado ou por não resposta. Assim, na questão relativa à 
profissão (Tabela 12), a proporção de delegados de sindicatos rurais encontrada na 
pesquisa (34,9%) está mais próxima da proporção de delegados deste setor 
registrada pelos dados da CUT para todo o universo (32,2%). 

Por região, as porcentagens de delegados entrevistados e de delegados 
presentes foram as seguintes: 

Setores Questionários obtidos (1) Delegados presentes (2) 1-2 
Norte 13,8 10,9 +2,9 
Nordeste 27,9 25,2 +2,7 
Centro-Oeste 7,3 9,1 –1,8 
Sudeste 32,0 35,7 –3,7 
Sul 19,0 19,1 –0,1 
Total 100,0 100,0  
n = 4 290 6 218  
Obs.: Na soma dos delegados presentes estão excluídos 26 delegados representantes de entidades 
nacionais que não podem ser classificadas por unidade da Federação. 
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Anexo V: As Executivas Nacionais da CUT 

EXECUTIVA NACIONAL ELEITA NO I CONCLAT  
(agosto de 1983 – São Bernardo do Campo) 

1. Coordenador: Jair Antônio Meneguelli – Presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema (SP); 

2. Secretário: Paulo Renato Paim (RS) – Presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Canoas (RS); 

3. João Paulo Pires de Vasconcelos – Secretário do Sindicato dos 
Metalúrgicos de João Monlevade (MG); 

4. Abdias José dos Santos – Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Niterói (RJ); 

5. José Gomes Novaes – Trabalhador da base do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Vitória da Conquista (BA); 

6. Jacó Bittar -- Presidente do Sindicato dos Petroleiros de Campinas e 
Paulinia (SP); 

7. Avelino Ganzer – Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Santarém (PA); 

8. Lázaro Bilac de Souza – Presidente do Sindicato dos Eletricitários, da 
Bahia; 

9. José Alves de Siqueira – Secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos 
de Pernambuco; 

10. Dauri José Tamanhão – Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de São Miguel da Palma (ES); 

11. Julieta Villanil Balestro -- Diretora do Centro dos Professores do Grande 
do Sul; 

12. Ary Russo – Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos 
Campos (SP); 

13. Antônio Pereira Filho – Vice-presidente do Sindicato dos Bancários do 
Riu de Janeiro; 

14. Nelson de Assis Teles – Presidente do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Bela Vista; 

15. Gilmar Carneiro dos Santos – Vice-presidente do Sindicato dos 
Bancários de São Paulo. 

Fonte: I Congresso Nacional da Classe Trabalhadora, CUT, 1984. 
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EXECUTIVA NACIONAL ELEITA NO I CONCUT 
(agosto de 1984 – São Bernardo do Campo) 

1. Presidente: Jair Antônio Meneguelli – Presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema (SP); 

2. Vice-presidente: Avelino Ganzer – Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Santarém (PA); 

3. Secretário-geral: Paulo Renato Paim – Presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Canoas (RS); 

4. Tesoureiro: Abdias José dos Santos – Presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Niterói (RJ); 

5. Segundo tesoureiro: Antônio Pereira Filho – Vice-presidente do 
Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro; 

6. Secretaria de Relações Internacionais: Jacó Bittar – Presidente 
(cassado) do Sindicato dos Petroleiros de Campinas e Paulínia (SP); 

7. Secretaria Rural: José Gomes Novaes – Trabalhador da base do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Choça (BA) * 

8. Secretaria de Imprensa e Divulgação: Gilmar Carneiro dos Santos – 
Vice-presidente(cassado) do Sindicato dos Bancários de São Paulo; 

9. Secretaria de Política Sindical: João Paulo Pires de Vasconcelos – 
Secretário do Sindicato dos Metalúrgicos de João Monlevade (MG); 

10. Secretaria de Formação: Ana Lúcia da Silva – Base da Associação dos 
Docentes da Universidade Federal de Goiás; 

11. Vice-presidente da região Sul: João Paulo B. Marques – Presidente dos 
Vestuaristas de Porto Alegre (RS); 

12. Vice-presidente da região Sudeste: Joaquim Pereira da Silva Neto – 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Poté (MG) 

13. Vice-presidente da região Nordeste: Luís Silva – Presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de São Sebastião do Umbuzeiro (PB); 

14. Vice-presidente da região Centro-Oeste: Delúbio Soares de Castro - 
Diretor do Centro dos Professores de Goiás; 

15. Vice-presidente da região Norte: Paulo Roberto Galvão da Rocha - 
Presidente do Sindicato dos Gráficos de Belém (PA).  
Suplentes regionais 

16. Suplente da região Sul: Jorge Lorenzetti (SC); 
17. Suplente da região Sudeste: Domingos Galante (SP); 
18. Suplente da região Nordeste: Dilmar Santos Miranda (CE). 

Fonte: Jornal da CUT, ano II, nº 1, 1984. 
* Na relação da Executiva eleita no CONCLAT, o sindicato indicado era Vitória da Conquista. 
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EXECUTIVA NACIONAL ELEITA NO II CONCUT 
(31 de julho a 3 de agosto de 1986 – Rio de Janeiro) 

1. Presidente: Jair Antônio Meneguelli – Presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema (SP); 

2. Vice-presidente: Avelino Ganzer – Diretor do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Santarém (PA); 

3. Secretário-geral: Paulo Renato Paim – Presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Canoas (RS); 

4. Tesoureiro: Abdias José dos Santos – Presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Niterói (RJ); 

5. Primeiro tesoureiro: Paulo César Fungh Alberto – Presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos de Belo Horizonte e Contagem (MG); 

6. Secretaria de Relações Internacionais: Jacó Bittar – Presidente (cassado) 
do Sindicato dos Petroleiros de Campinas e Paulínia (SP); 

7. Secretaria Rural: Paulo Roberto Farina – Presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Erechim (RS); 

8. Secretaria de Imprensa e Divulgação: Gilmar Carneiro dos Santos – 
Tesoureiro do Sindicato dos Bancários de São Paulo; 

9. Secretaria de Política Sindical: Delúbio Soares de Castro – 
Tesoureiro do Centro dos Professores de Goiás; 

10. Secretaria de Formação: Jorge Lorenzetti – Diretor da Associação 
Brasileira de Enfermagem (SC); 

11. Vice-presidente da região Sul: José Alberto Réus Fortunatti – 
Presidente do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre (RS); 

12. Vice-presidente da região Sudeste: Martisalém Covas Pontes – 
Presidente do Sindicato dos Plásticos de São Paulo 

13. Vice-presidente da região Centro-Oeste: Ana Lúcia da Silva – Base 
da Associação dos Docentes Federais de Golas; 

14. Vice-presidente da região Nordeste: José Gomes Novaes – Base do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Barra do Choça (BA); 

15. Vice-presidência da região Norte: Antônio Carlos Andrade – 
Presidente da Federação Nacional das Associações de Servidores da 
Previdência Social (FENASPS). 

Suplentes 

16. Paulo Roberto Galvão da Rocha – Presidente do Sindicato dos 
Gráficos de Belém (PA); 
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17. Osvaldo Martines Bargas – Diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São 
Bernardo do Campo e Diadema (SP); 

18. Antônio Pereira Filho – Diretor do Sindicato dos Bancários do Rio de 
Janeiro; 

19. Vera Lúcia Ferreira Gomes – Base do Sindicato dos Professores do Recife 
(PE); 

20. Cyro Garcia – Vice-presidente do Sindicato dos Bancários do Rio de 
Janeiro. 

Fonte: Almanaque da CUT, 2ª ed. atualizada, ago. 1986. 

EXECUTIVA NACIONAL ELEITA NO III CONCUT 

(setembro de 1988, Belo Horizonte) 

1. Presidente: Jair Antônio Meneguelli – Diretor do Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema (SP); 

2. Vice-presidente: Avelino Ganzer – Diretor da Federação dos 
Trabalhadores Rurais do Pará; 

3. Secretário-geral: Gilmar Carneiro dos Santos – Presidente do Sindicato 
dos Bancários de São Paulo; 

4. Delman Sérgio Ferreira – Vice-presidente do Sindicato dos Eletricitários 
de Florianópolis (SC); 

5. Tesoureiro: Delúbio Soares de Castro – Diretor do Centro dos Professores 
de Goiás; 

6. Primeiro tesoureiro: Durval de Carvalho – Presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Campinas (SP); 

7. Secretaria de Relações Internacionais: Osvaldo Martines Bargas – Diretor 
do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema 
(SP); 

8. Secretaria de Política Sindical: José Olivio Miranda de Oliveira – Diretor 
do Sindicato dos Engenheiros da Bahia; 

9. Secretaria de Formação Sindical: Jorge Lorenzetti – Diretor da 
Associação Brasileira de Enfermagem (SC); 

10. Secretaria de Imprensa e DivulgaçãoRosiver Pavan – Diretora 
da Associação dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo 
(APEOESP); 

11. Secretaria de Política Social: Antônio Carlos de Andrade – Presidente da 
Federação Nacional das Associações de Servidores da Previdência Social 
(FENASPS); 
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12. Diretor Executivo: Cyro Garcia – Presidente do Sindicato dos Bancários 
do Rio de Janeiro; 

13. Diretor Executivo: Martiniano Cavalcanti – Sindicato dos Engenheiros de 
Goiás;  

14. Diretor Executivo: Sebastião Lopes Neto -- Oposição Sindical 
Metalúrgica de São Paulo (MOSMSP); 

15. Diretor Executivo: Gérson de Almeida Silva – Presidente da Federação 
Interestadual dos Trabalhadores em Telecomunicações (FITTEL). 

Suplentes: 

16. Primeiro suplente: Paulo Roberto Galvão da Rocha – Presidente do 
Sindicato dos Gráficos de Belém (PA); 

17. Segundo suplente: Adelmo Escher – Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de Francisco Beltrão (PR); 

18. Terceiro suplente: Washington Costa – Presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos do Rio de Janeiro; 

19. Quarto suplente: José Geraldo de Araújo – Diretor do Sindicato dos 
Bancários de Belo Horizonte (MG); 

20. Quinto suplente: Ruy Guimarães – Sindicato dos Bancários de Porto 
Alegre (RS). 

Fonte: Boletim Nacional da CUT, nº 21, set. 1988, “Resoluções”. 
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Anexo VI: Questionário aplicado 

3º CONCUT 

Congresso nacional da Central Única dos Trabalhadores 

COMPANHEIRO: Pedimos a sua colaboração para o êxito desta pesquisa. 
Ela visa a permitir à CUT traçar um perfil dos delegados ao III CONCUT. Os 
resultados da pesquisa serão divulgados posteriormente. Depois de responder às 
perguntas, entregue o questionário a um dos membros da equipe. Obrigado. 

Ponha um “x” em cima do número ou da letra da resposta adequada. 

1. Qual sua idade em anos completos? __________________________________ 
2. Em que Estado você nasceu? (Se você nasceu em outro país, escreva o nome desse 

país) _____________________________________________________ 
3. Em que Estado ou Território do Brasil você está vivendo agora? 

_______________________________________________________________________ 

4. Qual é a sua situação conjugal atual? 
(1) Solteiro (a) 
(2) Casado (a) ou vivendo maritalmente 
(3) Divorciado (a) ou separado (a) (vive sozinho, com parentes ou amigos) 
(4) Viúvo (vive sozinho, com parentes ou amigos) 

5. Até que ano você estudou? (Atenção: O 1º ano do antigo ginásio equivale à 5ª série 
do atual primeiro grau) 
1. Analfabeto 
2. Completei o primeiro ano do 1º grau 
3. Completei o segundo ano do 1º grau 
4. Completei o terceiro ano do 1º grau 
5. Completei o quarto ano do 1º grau 
6. Completei o quinto ou sexto ano do 1º grau (1º ou 2º série do ginásio) 
7. Completei o sétimo ano do 1º grau (3º ou 4º série do ginásio) 
8. Não completei o colégio (ainda estou estudando/abandonei os estudos) 
9. Completei o colégio 
10. Não completei a universidade (ainda estou estudando/abandonei a universidade) 
11. Completei a universidade 

6. Você fez algum curso profissional? 
(1)– Sim – Qual? ________________________________________________________ 
(2)– Não 
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7. Sexo 
(1) Masculino 
(2) Feminino 

8. Você é delegado de: 
(1) Sindicato 
(2) Associação 
(3) Oposição 
(4) Federação 
(5) Confederação 
(6) Outra entidade: Qual? _________________________________________________ 

9. Qual o nome da sua entidade? (Escreva por extenso e com letra de forma) 
_______________________________________________________________________ 

10. Escreva o nome da cidade e do Estado (ou Território) em que está localizada 
a sua entidade. 
Cidade: ________________________________________________________________ 
Estado (ou Território) _____________________________________________________ 

11. Na sua entidade, você é: 
(1) – Membro da diretoria 
(2) – Apenas associado 
(3) – Associado e membro da oposição 
(4) – Associado e membro de algum grupo ou comissão de trabalho  
(5) – Outra situação. Qual? _________________________________________________ 

12. (Só responda se você for membro da diretoria) – Escreva o nome do cargo que 
você exerce na diretoria (Cargo que exerce na diretoria) 
_______________________________________________________________________ 

13.  (Só responda se você for membro da diretoria) – Há quanto tempo você ocupa 
algum cargo na diretoria de sua entidade? (Tempo na diretoria em anos completos) 
______________________________________________________________ 

14.  (Só responda se você for membro da diretoria) – No momento, você está 
liberado do emprego para trabalho sindical? 
(1) – Sim, estou liberado em tempo integral 
(2) – Sim, estou liberado em tempo parcial 
(3) – Não estou liberado 
(4) – Outra situação. Qual? _________________________________________________ 

15. Há quanto tempo você atua no movimento sindical? (Considere todo o tempo 
de militância, nessa e em outras entidades) (Tempo de militância em anos 
completos) _____________________________________________________ 
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16. Assinale, na relação abaixo, em quais congressos você participou. 
(A) – I Conclat (Praia Grande, SP, 1981) 
(B) – Congresso de fundação da CUT (São Bernardo, 1983) 
(C) – I Congresso Nacional da CUT (São Bernardo, 1984) 
(D) – II Congresso Nacional da CUT (Rio de Janeiro, 1986)  
(E) – Não participei de nenhum desses congressos 

17. Você exerce atualmente algum cargo na CUT? (Nacional, estadual, regional ou 
departamento) 
(1) – Não tenho nenhum cargo na CUT 
(2) – Sou membro da Direção Nacional 
(3) – Sou membro da Direção Estadual 
(4) – Sou membro da Direção Regional 
(5) – Sou membro da Coordenação de algum Departamento Nacional 
(6) – Sou membro da Coordenação de algum Departamento Estadual 

18. Qual é o partido de sua preferência? ________________________________  

19. Qual a sua profissão? (Se você tiver mais de uma, indique a que considera a mais 
importante): ________________________________________________ 

20. Atualmente, você está empregado ou realiza algum trabalho remunerado? 
(1) – Sim, estou com um emprego ou trabalhando regularmente (não está desempregado) 
(2) – Estou fazendo “bico” 
(3) – Estou desempregado atualmente 

21. (Só responda se você estiver trabalhando regularmente ou fazendo bico) – Em que 
condições você está trabalhando? 
(1) – Empregado ou assalariado rural (inclusive boia-fria) 
(2) – Arrendatário, meeiro ou parceiro 
(3) – Pequeno proprietário rural 
(4) – Contrato temporário 
(5) – Bico (qualquer tipo) 
(6) – Empregado ou assalariado urbano 
(7) – Por conta própria ou autônomo urbano 
(8) – Outra situação. Qual?  

Muito obrigado pela sua colaboração, companheiro. 




