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HISTÓRICO

O fórum de resistência sindical e popular pela base é uma iniciativa de militantes do  
movimento sindical, popular e estudantil contra as atuais práticas políticas que tem 
se observado nos principais espaços de organização dos trabalhadores. Estas 
práticas que englobam decisões em cúpulas, crenças na pactuação com governo e 
empresários, greves fragmentadas, corrupção nas direções sindicais, defesa do 
interesse de correntes políticas específicas e lutas travadas na burocracia nada 
somam para a consolidação de um movimento efetivamente de base 
comprometidos com as decisões e caminhos apontados pelos próprios 
trabalhadores em suas assembléias em seus locais de trabalho.

A proposta aqui apresentada não é de uma mobilização de ocasião, ou seja, voltada 
apenas para a disputa de direções sindicais ou para a defesa de uma ou outra 
plataforma partidária, às vésperas do processo eleitoral.  O que se quer é a 
construção de um movimento duradouro, com novas práticas políticas e projeto a 
longo prazo, guiado por princípios objetivos e claros que não flexionem diante de 
bandeiras oportunistas que proponham falsas soluções, que na verdade pouco 
alteram a realidade de baixos salários, informalidade e desemprego. 

PROPOSTA

Começar a organizar um movimento de aglutinação pela base (nos locais de 
trabalho, moradia e estudo) que prepare a classe trabalhadora para enfrentar 
efetivamente à crise do capitalismo, ataques dos empresários e a capitulação das 
burocracias sindicais.

Nesse sentido, a primeira tarefa é o rompimento com a aliança velada com o 
governo e com as práticas corporativistas que tanto enfraquece nossas lutas. 
Devemos romper com as organizações fragmentadas e lutas corporativistas 
isoladas, típicas do sindicalismo de resultados, e construir organizações unificadas 
de luta pela base. A reorganização efetiva não é a aliança entre partidos e correntes 
sindicais. A missão é mais complexa, séria e abrangente. Exige comprometimento 
com o debate e deliberações nas bases. 

Precisamos construir um movimento de oposição nacional que possa lutar 
autonomamente, unificado por bandeiras de luta comuns e organizados desde os 
locais de trabalho. Neste sentido, é necessário construir um movimento amplo, que 
defenda o caráter sindical-popular-estudantil, as lutas unificadas pela base e a ação 
direta de classe.

COMO ORGANIZAR

¡Os sindicatos devem destruir os mecanismos de burocratização das entidades 
(cupulismo, afastamento dos locais de trabalho);

¡Fim da tutela sobre os movimentos dos trabalhadores e estudante (dinheiro 
público para encontros festivos, recusar a carta sindical e o imposto sindical);

¡Ruptura com a política colaboracionista entre governo e sindicatos (mesas de 
negociação e GTs de enrolação);

¡Organização por Local de Trabalho: criar onde for possível e trabalhar para 
criar condições de formação onde estas não existam, das Comissões de Base 

(comissões de fábrica, núcleos ou delegacias sindicais), fortalecendo a figura 
dos delegados eleitos na base. A organização por local de trabalho não está 
subordinada a estrutura sindical, pelo contrário, deve ser autônoma. As 
comissões por local de trabalho devem ser fortalecidas, para que os 
trabalhadores não fiquem dependentes das direções sindicais.

¡Organização Por Local de Estudo: organizar os grêmios estudantis nas redes 
públicas de ensino; fortalecer o movimento estudantil universitário; organizar 
oposições estudantis aliada a luta dos trabalhadores; atuar nos movimentos por 
áreas nas universidades e romper com a estrutura de “encontrismo”,comba-
tendo o caráter meramente festivo destes e  estabelecer no lugar dos encontros 
os Congressos de estudantes(realizados através de delegação de base).

¡Organização por Local de Moradia: organizar as lutas reivindicativas dos 
moradores das favelas, periferias e bairros proletários, enfrentando as políticas 
clientelistas e a tutela estatal. Organizar um movimento nacional de ocupações 
urbanas e luta por moradia.

¡Sindicatos Inter-Categorias ou por Ramos. Os Sindicatos por Categorias 
Profissionais (que foi um dos principais eixos do corporativismo da política da 
CLT) devem ser considerados como formas insuficientes de organização 
sindical.  A meta e orientação é a construção de Sindicatos que aglutinem todas 
as Profissões nas diferentes unidades de trabalho (indústrias, instituições 
públicas), garantindo a sindicalização por este critério, independente da 
“profissão” e da situação na empresa, se efetivo ou terceirizado. Dessa maneira, 
será garantida que a organização dos trabalhadores acompanhe a realidade da 
divisão do trabalho, fortalecendo o poder de pressão do sindicato.

PRINCÍPIOS

1. Classismo: o movimento dos trabalhadores não concilia com empresários e 
governantes, ou seja,  não colabora com a classe que nos domina e explora;

2. Anticapitalismo e Socialismo: os trabalhadores devem lutar pela sua total 
emancipação, ou seja, acabar com a exploração, a dominação e a destruição da 
vida. Para isso devemos destruir o capitalismo e construir o socialismo.

3. Auto-Sustentação Financeira: o movimento dos trabalhadores deve ser 
financiado pelos próprios trabalhadores. A Central de Classe e suas entidades 
devem recusar todos os recursos oriundos do Estado, de empresas privadas e 
demais instituições estranhas à classe. Abolição imediata do imposto sindical. 
Muitos sindicatos ainda recolhem o imposto sindical. O imposto sindical favorece 
exatamente os sindicatos pelegos e cartoriais, e no atual contexto de reformas 
neoliberais, significa um poderoso instrumento nas mãos do Estado para frear os 
sindicatos combativos – através do financiamento pelo imposto de sindicatos sem 
representatividade na base. O Imposto deve ser substituído pela Contribuição 
Associativa Mensal (a de 1% do salário já vigora em muitos sindicatos). Eliminação 
das atividades assistenciais do sindicato.

4. Autonomia Sindical: o movimento dos trabalhadores pela base deve combater 
à tutela estatal, lutar pelo fim da carta sindical, pelo fim da unicidade sindical, ser 
autônoma de partidos, patrões e da igreja.

5. Ação Direta: Toda esta estrutura de organização de classe visa exatamente 
viabilizar a estratégia da ação direta dos trabalhadores (greves, ocupações, 
mobilizações de rua, enfrentamento das forças repressivas do Estado e do 
capital). Dentro da estratégia da ação direta, a Greve é um instrumento central. 
Mas é necessário romper com as greves isoladas e meramente corporativas.. O 
sindicalismo corporativista e mesmo o pelego (CUT, Força, CTB, etc) priorizam as 
“greves por empresas” ou por setores do Estado, que foi o principal instrumento 
do “sindicalismo de resultados”. O sindicalismo combativo deve priorizar as greves 
inter-categorias ou por ramos, assim como as campanhas salariais e 
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bandeiras de lutas unificadas vislumbrando a realização de greves gerais.

6. Internacionalismo: os trabalhadores devem ser solidários com trabalhadores de 
outros países. Estes são nossos aliados, e sofrem das mazelas que sofremos: 
desemprego, redução de salário, aumento do custo de vida, repressão policial e 
condições ruins de moradia. Por isso, devemos fazer greves solidárias.

COMO PARTICIPAR DO FÓRUM: 

A participação no fórum está aberta a todos os trabalhadores, desempregados, 
militantes e ativistas que se comprometam a agir de acordo os princípios definidos 
acima. Todos os participantes devem, a partir de então, começar a organizar em 
seu local de trabalho, estudo ou moradia organizações de resistência dos 
trabalhadores com base no programa e principio deste espaço. 

Os dirigentes, delegados e demais, representantes dos trabalhadores devem ter 
mandatos imperativos, quer dizer são eleitos para cumprir as deliberações das 
assembléias, instâncias decisórias coletivas dos trabalhadores e o programa pelos 
quais foram eleitos, e não para tomar decisões em seu nome; revogabilidade dos 
mandatos, ou seja, os dirigentes e demais representantes devem ficar sob 
permanente controle e fiscalização das suas bases, que podem retirá-los de suas 
funções.

Princípios Sindicais
É inquestionável o aprofundamento do quadro de crise política, ideológica e 
organizativa do movimento sindical brasileiro. A imensa maioria das entidades são 
dirigidas por concepções reformistas, revisionistas e contra-revolucionárias. Ao 
invés de se constituírem em instrumentos em defesa das reivindicações imediatas e 
históricas dos trabalhadores, transformaram-se em “órgãos auxiliares” dos patrões 
e governos nos ataques contra os interesses de classe do proletariado.

Diante desse quadro, um conjunto de ativistas e militantes de base busca novas 
alternativas de organização visando romper com esse modelo sindical e dotar os 
trabalhadores de autênticas ferramentas que impulsionem suas lutas para as 
conquistas de suas reivindicações.

O Fórum de Oposições pela Base pretende aglutinar os militantes combativos, 
classistas e socialistas para edificar um sindicalismo de base e de luta se 
contrapondo radicalmente ao modelo sindical vigente, assentado nos seguintes 
princípios sindicais:

Independência de Classe

Deve ser entendida como a não subordinação dos trabalhadores a quaisquer 
decisões que não aquelas extraídas de seus próprios fóruns e desde que tais fóruns 
não estejam burocratizados.

Significa ainda que uma Central Sindical e/ou sindicato não depende e nem se 
submete a qualquer decisão ou interesse de Estados, empresários, partidos 
políticos e religiões.

A independência de classe exige não apoiar qualquer governo e nem mesmo 
indicar o voto em qualquer partido e sim apresentar em cada conjuntura eleitoral na 
democracia burguesa um conjunto de reivindicações que sejam sentidas pelo 
proletariado e demais setores explorados e oprimidos.

Sindicatos livres e não-estatais

Não podemos ter receio em afirmar que os instrumentos organizativos dos 

trabalhadores passam por uma profunda crise, agravada pelo maior refluxo das 
lutas proletárias em nível mundial e de intenso ataque de governos e patrões.

A crise das entidades é parte da maior crise das organizações dos trabalhadores. 
Crise de direção, política, ideológica e organizativa. Na história do capitalismo 
contemporâneo, o proletariado nunca ficou tão desprovido de instrumentos 
organizativos com caráter anticapitalista e revolucionário. Não que não existam 
grandes aparatos, máquinas partidárias e sindicais poderosas. Todavia, tais 
organizações, em sua grande maioria, não têm servido em absoluto aos interesses 
de classe do proletariado e nem como centros de organização da luta contra o 
capital e seus governos.

A crise é de direção porque a ampla maioria destas não aposta na luta direta e na 
mobilização da classe para enfrentar o capital, e também porque a maioria dessas 
direções perdeu ou não assimilou posições anticapitalistas e/ou revolucionárias. 
Pior: conduzem as entidades no terreno pantanoso da colaboração de classes. 
Essas direções se tornaram verdadeiros entraves à luta da classe por suas 
reivindicações imediatas e históricas.

A crise é político-ideológica porque as posições majoritárias nas entidades operam 
na lógica da sociedade do capital. A concepção de mundo burguesa é a 
predominante. Os valores socialistas não são difundidos, ou pelo contrário, são 
ridicularizados como “utópicos”. Outra mazela dessa natureza é o apelo quase 
irrefreável ao institucionalismo. Atuar nos espaços institucionais da burguesia virou 
estratégia fundamental. O parlamento, os conselhos tripartites (governos, patrões e 
trabalhadores), as demais instâncias do Estado burguês viraram espaços 
essenciais da luta dos trabalhadores. A priorização da institucionalidade em 
detrimento da luta direta é característica da maioria das entidades.

A crise é organizativa porque não existe organização na base dos trabalhadores, 
nos locais de trabalho, moradia e estudo. Abandonou-se uma prática que chegou a 
ser ensaiada de organizar o proletariado em todos os seus âmbitos de trabalho e 
convivência. As conseqüências da crise sindical são patentes: diminuto nível de 
sindicalização, poucas mobilizações e ampliação dos ataques da patronal e dos 
seus governos.

A estrutura getulista, com todo seu entulho (imposto e unicidade sindical, registro no 
Ministério do Trabalho, carta sindical, verticalização de estruturas, etc.) continua 
vigente e se aprofundando. Uma forte organização por local de trabalho não é 
realidade na quase totalidade das entidades. Não passa de boas intenções em 
algumas direções sindicais. O burocratismo, o cupulismo, a falta de inserção na 
base, o distanciamento dos trabalhadores, são algumas das mazelas que assolam 
o movimento sindical.

Campanhas unificadas pela base

Uma Central de sindicatos - como são todas as centrais no Brasil - é uma estrutura 
hierárquica de grau superior que trabalha somente com entidades (leia-se 
sindicalistas). Daí a confusão – por despreparo de alguns e má fé de outros – de 
entender a unificação das lutas como sendo a unificação dos dirigentes sindicais.

Mesmo com os discursos inflamados dos sindicalistas (que se esforçam em fazer 
chamados, convites e apelos) e diante da realidade da corrosão de suas condições 
de vida e trabalho, o proletariado ainda não interpôs um processo de resistência 
adequado às dimensões dos ataques que vem sofrendo e as lutas, quando 
realizadas, possuem um caráter essencialmente defensivo e economicista.

As causas desse processo são bem variadas e de certa complexidade. Para 
começar a reverter este processo algumas medidas simples devem começar a ser 
tomadas para quebrar a estrutura getulista que fraciona a classe em trabalhadores 
do Estado e do setor privado; em federais/estaduais e municipais; em categorias 
dentro de um mesmo ramo de produção, etc..
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Assembléias deliberativas unificadas, greves de solidariedade, coordenações de 
lutas integradas somente por trabalhadores de base são algumas medidas que 
devem ser obrigatórias no interior duma Central Sindical/Popular.

Construir a Organização Sindical a partir dos Locais de 
Trabalho

Um dos maiores desafios do movimento sindical na atual conjuntura é conseguir 
implementar uma forte e consistente organização por local de trabalho. Mais do que 
nunca é necessário superar o modelo atualmente hegemônico de mera 
representação jurídica-política, na qual os trabalhadores delegam às direções 
sindicais o papel e o “poder” de substituí-los na luta pela conquista de direitos.  Esse 
modelo, que expressa uma visão deformada da organização dos trabalhadores, é 
um dos principais responsáveis pelo imobilismo e conseqüentes derrotas que a 
nossa classe vem sofrendo nos últimos anos.

Por mais combativa que seja uma diretoria sindical, ela jamais poderá ter maior 
capacidade de luta e conquista do que a categoria organizada coletivamente e a 
partir dos locais de trabalho. Esse é o pilar fundamental onde precisa se assentar o 
movimento sindical. É nos locais de trabalho que as contradições de classe se 
manifestam de forma mais aguda. É onde a luta ideológica toma dimensões mais 
contundentes.

As resoluções congressuais de algumas Centrais Sindicais e de muitas entidades 
apontam como tarefa essencial organizar os trabalhadores a partir do local de 
trabalho. Todavia, concretamente muito pouco é realizado nesse sentido. Persiste a 
condução do movimento “de fora para dentro”, isto é, chama-se os trabalhadores 
para a luta do lado de fora dos locais de trabalho.

Um dos problemas que o sindicalismo vem enfrentando é o afastamento das direções 
dos locais de trabalho. Isso decorre de várias causas. Uma é o afastamento imposto 
pelo patronato aos sindicalistas combativos. Nesse caso pode ser via demissão ou 
proibição de entrada no local de trabalho dos dirigentes.  Uma segunda causa é a 
acomodação e burocratização que tomou conta de parcela da direção. Essa prefere 
ficar dentro da sede da entidade, chafurdada na burocracia. Como a origem da 
acomodação e burocratização é o abandono ou não assimilação das posições 
classistas e proletárias, esses dirigentes descartam um contato direto com os 
trabalhadores até para não serem cobrados e questionados. Optam pela 
terceirização das ações sindicais de base. Uma terceira causa é visão de que basta 
uma boa agitação na porta do local de trabalho, com carro de som potente e palavras 
de ordem radicais, que os trabalhadores vão aderir à luta. Com essa avaliação, a 
direção não investe de fato na organização de base.

Nas três situações, o resultado é semelhante: muita dificuldade para efetivar a 
mobilização, pouca participação dos trabalhadores ou mesmo não efetivação da luta.

Uma das políticas decisivas para reverter a crise do sindicalismo e lançar as bases 
para a construção do movimento com caráter classista e proletário é implementar 
uma forte organização por local de trabalho. Essa organização compreende dois 
aspectos: A organização por local de trabalho (OLT) propriamente dita que assume 
diversas formas, não orgânicas e autônomas em relação ao sindicato. É uma 
organização plural, aberta a toda categoria, mesmo os não sindicalizados; E a 
organização sindical de base (OSB) que é a estrutura orgânica do sindicato atuando 
no local de trabalho. O sindicato e sua organização de base representam 
formalmente os trabalhadores. A OSB deve fazer o canal de ligação entre os 
trabalhadores e a entidade, além de implementar as políticas da entidade no local 
de trabalho. Essas duas instâncias devem estimular e dar as condições para que a 
OLT funcione. Já a OLT, mesmo sendo independente em relação ao sindicato, deve 
trabalhar em conjunto com a OSB, atuando na efetivação das ações sindicais de 
interesse dos trabalhadores.

É fato que desde o início dos anos 90 nós trabalhadores estamos perdendo vários 
direitos trabalhistas, como a reforma da previdência. Em 2008, apesar do Lula dizer 
que a crise era um “marolinha”, milhares de trabalhadores sofreram redução de 
salário e demissões em massa, além da crescente precarização com altos preços 
tanto dos transportes quanto da moradia.

Hoje sabemos que com atual nível de desenvolvimento tecnológico seria possível 
trabalhar somente de 10 a 15 horas semanais!!! Seria possível todos nós termos 
tempo para exercer diversas outras atividades. Mas esse tempo é roubado de nós 
pela demanda do lucro dos patrões. O único motivo para trabalharmos tanto é 
porque vivemos no capitalismo. Estamos pagando com o nosso suor pela crise que 
os empresários e banqueiros criaram. É urgente nos organizarmos para reduzir a 
jornada para 30 horas semanais ou até menos, sem redução de salário. Com isso 
milhões de outros trabalhadores desempregados poderão ser empregados em 
novos postos e poderemos ter tempo para estudo, lazer, descanso e etc.

Para prosseguir nessa luta rumo a uma greve geral será preciso nos organizar em 
nossos locais de estudo, de moradia e trabalho.

Pela redução da jornada de
trabalho para 30 horas sem
redução de trabalho!!!

Organizar os trabalhadores a partir de cada local de trabalho significa romper com o 
modelo representativo deformado, cupulista e burocrático. Significa também 
delegar aos trabalhadores o poder real de definir os rumos e ações políticas da 
entidade. Todavia, o mais importante ganho político dessa concepção é permitir a 
reversão do imobilismo reinante nas entidades e categorias e lançar as bases para 
a edificação de um verdadeiro sindicalismo classista, combativo e que consiga 
confrontar as investidas do governo e da patronal.
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Felipe Garcia (Educação Estadual)

Izabel Costa (Cultura Federal)
Marcos Valério (Judiciário Federal)

Marcus (SESO UFF - RECC)
Mariana Vieira (Educação Estadual)

Rômulo Castro (base Sindscope)
Selmo Silva (Sindscope)

Sérgio Muniz (Oposição Petroleira/GLP)

Para saber mais, acesse

www.oposicaopelabase.blogspot.com


