
1 
 

RESOLUÇÕES DA 7ª PLENÁRIA NACIONAL DA CUT “ZUMBI DOS PALMARES” 

30 de agosto a 2 de setembro de 1995 

Quadra do Sindicato dos Bancários de São Paulo - São Paulo - SP 

 

PLANO DE LUTAS 

 

A conjuntura atual está marcada pelo aumento do desemprego e do arrocho salarial 

(principalmente com a MP da desindexação dos salários), pelos juros altos, recessão e o avanço do 

projeto neoliberal, marginalizando a maior parte da população. Isto exige de nós, trabalhadores, 

uma atuação firme e unificada, tanto nas campanhas salariais em curso, como em uma ação que 

mobilize toda a sociedade civil. 

Da mesma forma, é necessário enfrentarmos unificadamente a série de ataques que nossa 

organização sindical vem sofrendo (notadamente no caso dos petroleiros), por parte do governo e 

do Poder Judiciário. Assim como também precisamos da unidade para exigir a punição dos 

responsáveis pelos massacres ocorridos em Rondônia e no Pará, dando continuidade à campanha 

pela reforma agrária e exigindo do governo o imediato assentamento das famílias sem-terra. 

É preciso ter claro que para bloquear a ofensiva neoliberal é necessária uma forte articulação 

com a sociedade civil, buscando a construção de uma ampla frente social. É um trabalho de fôlego 

que se inicia com nossas mobilizações por emprego, salário, reforma agrária, saúde, combinadas 

com nossa jornada de setembro, com campanhas salariais unificadas, contra as reformas neoliberais 

de FHC, contra as privatizações e o desmantelamento dos serviços públicos, contra os juros altos e a 

recessão. 

Mas esse é um trabalho que não pára por aí, pois propõe, através da disputa de projetos, a 

luta pela hegemonia na sociedade. 

Para alcançar nossos objetivos, temos que ter a nossa ação alicerçada em fortes 

mobilizações, de maneira firme e responsável, evitando o isolamento frente aos trabalhadores e à 

sociedade. 

A Greve Geral dos trabalhadores, somada a um amplo movimento de protesto da sociedade 

civil, é uma das ferramentas de luta que devemos construir dentro de nosso objetivo maior: bloquear 

a implantação das reformas neoliberais e abrir caminho para as reformas populares – como a 

previdência que queremos, e uma reforma tributária em que os ricos paguem mais e os 

trabalhadores menos – o que só será atingido dentro de uma grande e ampla mobilização de massas. 

Nesse sentido, a 7ª Plenária Nacional Zumbi dos Palmares decide organizar uma ampla 

jornada de mobilizações e de lutas: 

1. Participar ativamente do “Grito dos Excluídos”, organizado pela CNBB, no dia 7 de setembro. 

2. Participar ativamente do dia 13 de setembro, como dia de mobilização das categorias em luta, 

parte do processo de construção do “Dia Nacional de Mobilização”, dia 29 de setembro. 

3. Implementar a campanha “Brasil, Cai na Real”, buscando transformá-la numa ampla campanha 

de massas, centralizando a luta por emprego, salário, educação, saúde, terra e crédito para a 

agricultura familiar, envolvendo todos os sindicatos e a sociedade civil em geral, no combate à 

política recessiva, aos juros altos e contra as demissões (jornada de 40 horas, garantindo as jornadas 

menores já conquistadas e estabilidade no emprego), contra o arrocho (revogação da MP da 

desindexação), pela retomada do desenvolvimento com geração de emprego, distribuição de renda e 
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melhoria da qualidade de vida da população, combinando-a com a luta contra a reforma 

administrativa de FHC e em defesa do serviço público, com a criação de comitês locais e regionais 

em todo o país. 

4. Construir, a partir da luta pelo emprego, uma estratégia de mobilização que articulem as 

campanhas salariais do próximo período com a pauta mínima (minuta) rumo ao Contrato Coletivo, 

aprovado dia 4 de maio pela Direção Nacional da CUT e a garantia de pagamento do salário 

mínimo para todos os trabalhadores. 

5. Defender a criação de um fórum democrático e popular com amplos setores da sociedade civil, 

que se opõe às políticas neoliberais de FHC, procurando construir alternativas da sociedade civil 

que defendam a cidadania, os direitos sociais, a soberania nacional e a democracia. 

6. Lmplementar a Campanha Nacional em Defesa da Educação, participando de seu lançamento em 

20 de setembro, em Brasília, bem como organizando ações sindicais em nossas bases. 

7. Realizar, nos dias 23 e 24 de setembro, uma Conferência Sindical para discutirmos nossas 

propostas alternativas de reforma administrativa e do Estado. 

8. Incorporar a Campanha “Igualdade de Oportunidades na Vida, no Trabalho e no Movimento 

Sindical”, preparada pela CNMT – Comissão Nacional sobre a Mulher Trabalhadora, da CUT, em 

todas as atividades de mobilização da CUT. 

9. Ter o dia 29 de setembro como “Dia Nacional de Mobilização”, envolvendo toda a sociedade 

civil na luta contra a política econômica recessiva de FHC, com manifestações e passeatas, entre 

outras atividades, em todas as capitais e regiões do país, e de paralisações, especialmente para as 

categorias em campanha salarial. 

10. Como parte de uma Campanha pela Democratização do Poder Judiciário, realizar no dia 25 de 

outubro um Tribunal de denúncias contra os ataques ao direito de greve e organização sindical, 

contra o poder normativo da Justiça do Trabalho e a irresponsabilidade no tratamento à violência no 

campo, envolvendo renomados juristas e personalidades políticas, amplamente reconhecidas 

nacional e internacionalmente. 

11. Realizar, no dia 10 de novembro, “Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial”, 

atividades nos Estados, como parte da preparação da Marcha à Brasília, no dia 20 de novembro. 

12. Organizar e participar ativamente, junto com o movimento negro, igrejas, entre outros, da 

Marcha à Brasília, em 20 de novembro, como comemoração aos 300 anos da imortalidade de 

Zumbi, por igualdades no mercado de trabalho e na sociedade, para o povo negro e todos os 

excluídos. 

13. Apoiar a campanha por um referendo popular para todas as reformas constitucionais, afim de 

que a população possa, soberanamente, participar dos rumos do país. 

14. A CUT deve construir articulações com centrais sindicais de outros países, visando debater os 

meios para combater a política neoliberal em nível mundial. No nosso continente, propomos a 

realização de conferências em defesa da vida da soberania dos povos, do emprego e dos salários. O 

primeiro evento deste tipo deverá ocorrer no primeiro semestre de 1996. 

 

FINANÇAS 

 

Considerando que é imprescindível a unificação das lutas dos trabalhadores para enfrentar 

com mais eficiência o projeto neoliberal e enfrentar todos os desafios e obstáculos decorrentes; 
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Considerando que devemos dar um passo decisivo para a consolidação da CUT, a unificação 

e fusão dos sindicatos no ramo a caminho da organicidade, com forte organização de base; 

Considerando que precisamos caminhar para a auto-sustentação plena de nossa Central, não 

dependendo mais dos convênios internacionais, buscando sempre o equilíbrio de receita e despesa, 

atacando permanentemente a inadimplência e a sonegação, além de evitar a dispersão de recursos 

com a pulverização e duplicidade das atividades sindicais; 

Considerando que atualmente nossos sindicatos filiados pagam contribuições não 

estatutárias à estrutura orgânica da CUT e Federações e Confederações, que variam de 2% a 10%, 

além dos 5% hoje estatutários, e que é necessário, além de uma melhor redivisão da estrutura 

horizontal, um percentual mínimo estatutário para fortalecimento da estrutura vertical quer orgânica 

quer filada: 

A 7ª Plenária decide 

1. A partir de janeiro de1996, a mensalidade cobrada pela CUT Nacional às entidades filiadas 

(regionais, estaduais e nacionais) em base a todas as suas receitas, passará dos atuais 5% para 9%, 

incluindo as contribuições para a estrutura vertical e/ou confederações e federações filiadas. A 

distribuição desses recursos estará assim dividida: 

– 2% para a CUT Nacional; 

– 3,5% para as CUTs Estaduais; 

– 3,5% para as Confederações/Departamentos/Federações Orgânicas e/ou filiadas à CUT. 

2. A partir de janeiro de 1997, a mensalidade à CUT Nacional será de 10%, sendo que sua 

distribuição será objeto de discussão na 8ª Plenária Nacional, que será realizada em 1996. 

3. A CUT Nacional repassará automaticamente, via conta bancária, os percentuais do item 1 a todas 

as instâncias (horizontais, verticais e federações e confederações filiadas). 

4. Quanto à estrutura vertical e/ou federações e confederações filiadas, haverá um acordo prévio 

entre as instâncias e sindicatos filiados para a operacionalização e repasse dos recursos. O 

percentual relativo às instâncias verticais, quando organizadas nos seus respectivos ramos, será 

repassado integralmente à entidade nacional, sendo esta última depois responsável pelos repasses 

estaduais ou regionais no seu ramo. 

5. A Executiva Nacional deverá viabilizar um calendário para a adoção de um orçamento da CUT, 

que possibilite a discussão prévia, pelas instâncias horizontais, verticais e entidades filiadas, da 

distribuição das verbas destinadas às atividades programadas para o ano. As sugestões que 

porventura sejam enviadas à Executiva Nacional deverão, sempre que possível, vir acompanhadas 

de propostas de readequação das verbas e/ou formas de viabilizá-las. 

 

ORGANIZAÇÃO SINDICAL 

 

Construindo o modelo sindical cutista 

Estamos neste momento diante de uma importante encruzilhada quanto ao novo modelo 

sindical. Por um lado, vivemos com uma estrutura sindical arcaica, corporativista e baseada no 

modelo fascista da unicidade, das taxas compulsórias, das datas bases, do poder normativo da 

Justiça do Trabalho (que quase sempre julga contra os interesses dos trabalhadores) etc.; e, por 

outro, enfrentamos as transformações no mundo do trabalho, com novas formas de gerenciamento, 

terceirização, globalização da economia, privatização do Estado, inovações tecnológicas etc. 
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A tudo isso se soma um modelo econômico que tem por base a exclusão do mercado de 

trabalho de parcelas cada vez maiores da sociedade, seja pelo subemprego, pelo ingresso na 

economia informal, ou pela marginalização pura e simples, como o trabalho escravo e a exploração 

da mão-de-obra infantil. 

O mercado é transformado em deus onipotente e absoluto, desaparecendo os direitos da 

cidadania, ou impondo-se, rigidamente, uma separação entre cidadãos de primeira e segunda classe, 

e mesmo abaixo de qualquer classificação. Os seres humanos passam a valer meramente como 

mercadorias. 

A competitividade é tida como sinônimo de modernidade. A palavra de ordem é competir 

em busca do “levar vantagem”, de qualquer tipo, seja entre países, empresas ou pessoas, levando a 

uma disputa acirrada que destrói as relações entre os indivíduos, gerando um modelo 

intrinsecamente violento, do “salve-se quem puder”, a qualquer custo e preço. 

As conseqüências desse quadro, para o movimento sindical, são a pulverização dos 

sindicatos e a baixa representatividade enquanto classe. É claro que mudar essa realidade não é 

tarefa exclusiva do movimento sindical, mas, sem sombra de dúvida, cabe-nos uma parcela 

importante nesse processo. A própria construção da CUT já foi um importante passo para 

rompermos com o corporativismo oficial, mas continuamos submetidos, no nosso dia-a-dia, ao 

sindicato corporativo, que em discurso tanto combatemos. 

A CUT deve resgatar os princípios de organização sindical, abrindo a discussão nos setores 

que têm dificuldades. No setor de serviços é necessário um especial cuidado, pois este segmento 

ainda está amadurecendo a sua organização. Em relação aos servidores públicos e às entidades que 

os representam deve-se dar continuidade ao processo de debates aberto pela Conferência Nacional 

de Servidores Públicos (abril, 1995); nesse processo, as entidades hoje existentes devem continuar 

sendo reconhecidas. 

É necessário, portanto, darmos um salto de qualidade em nossa organização, estimular a 

fusão de sindicatos, ampliando a força e a representatividade de nossas entidades, criar estruturas 

solidárias, que sirvam ao conjunto da classe, e não somente a essa ou àquela categoria, enfim, nos 

prepararmos para o verdadeiro enfrentamento, uma disputa de projetos de classe. 

Paralela à discussão do tipo de sindicato que devemos construir, orgânico à CUT ou não, 

estamos também nos deparando com a discussão de liberdade e autonomia sindical, Contrato 

Coletivo de Trabalho e o fim do Imposto Sindical. Cabe-nos, portanto, tomar uma decisão urgente 

para consolidarmos, de fato, a CUT. 

O atual modelo corporativo oficial está continuamente nos remetendo para as nossas 

“respectivas categorias” e suas lutas imediatas. 

Infelizmente, apesar de fazermos o discurso contra o Imposto Sindical, ainda dependemos 

muito dele. Cerca de 30% dos orçamentos de nossos sindicatos ainda dependem deste imposto e de 

taxas compulsórias, levando os atuais sindicatos à acomodação. Com isso não há a busca da auto-

sustentação. 

O pior é que o modelo oficial nos remete sempre a montarmos toda uma estrutura sindical 

corporativa própria, de departamento jurídico, econômico, gráficas, saúde do trabalho e, ainda, 

“serviços assistenciais” próprios, o que duplica, e triplica, gastos em todo o Movimento Sindical. 

Se isso não bastasse, nossas estruturas são submetidas a verdadeiras “batalhas campais” e à 

truculência em eleições entre chapas cutistas. É colocada como prioritária, muitas vezes, a luta por 

cargos, ou temos o sindicato como aparelho. Com isso, dispendemos nossas energias e nossos 
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parcos recursos em políticas que não atingem toda a classe trabalhadora e os cidadãos. Essa Plenária 

deve condenar tais métodos, inadmissíveis, de disputa. 

A 7ª Plenária conclama a todos os seus militantes, sindicatos e instâncias a buscar e realizar 

a unificação dos cutistas nas eleições sindicais. 

Pior ainda: com raríssimas exceções, nosso modelo sindical oficial está pouco, ou quase 

nada, enraizado nos locais de trabalho, ficando, muitos de nossos sindicatos, sem inserção entre os 

trabalhadores que representa, e com um baixo número de trabalhadores sindicalizados. 

 

A caminho do sindicato orgânico 

Esta 7ª Plenária Nacional da CUT decide assumir o desafio de transformar os sindicatos 

filiados em sindicatos orgânicos da Central Única dos Trabalhadores. 

a) Para a construção desse modelo, dependemos de uma ampla campanha de mobilização pela 

liberdade e autonomia sindical, com direito de representação nos locais de trabalho e um intenso 

trabalho de sindicalização. 

b) Ao implementarmos o modelo orgânico, reafirmaremos que a CUT surgiu para unificar a classe e 

instrumentalizar suas lutas, de modo atento ao contexto em que estamos inseridos. Isso implica na 

superação dos marcos legais do atual modelo (CLT), que nasceu para fragmentar as lutas e a 

unidade da classe trabalhadora. 

 

Passos importantes para a consolidação do sindicato orgânico 

1. Incentivar o uso coletivo de estruturas dos sindicatos filiados, como assessorias técnicas, 

imprensa e gráfica, jurídico etc. 

2. Desencadear um processo de fusão de sindicatos que reforce a unificação por ramos, em âmbito 

regional, estadual e nacional, com forte organização por local de trabalho. 

3. A 7ª Plenária Nacional decidiu que a CUT deve realizar um amplo debate, com diversos 

seminários, até 1o semestre de 1996, para discussão dos seguintes pontos: 

a) Discussão prévia nos ramos, no sentido de propor uma nova divisão territorial em vista da fusão 

dos atuais sindicatos em bases regionais ou estaduais e sobre sindicatos não filiados à CUT; 

b) Definir os critérios a serem seguidos num processo de discussão política nas bases sobre a 

importância da fusão de sindicatos; 

c) Detalhar como, quantos e quais serão os novos ramos de atividade para fins de nossa 

reorganização interna dos filiados, à luz do 5º Concut; 

d) Discussão dos princípios básicos de um Estatuto de modelo sindical cutista, contendo regras de 

convivência democrática, processo eleitoral, consulta aos trabalhadores, regras de filiação, entre 

outros, tendo como referência os Estatutos da CUT; 

e) No processo de discussão sobre o sindicato orgânico da CUT, deverá ter um papel fundamental a 

construção de uma política que vise a unificação dos cutistas, preservada a pluralidade de opiniões. 

Essa política deve se expressar na busca de mecanismos que garantam a composição proporcional 

entre as diversas visões cutistas, de acordo com seu peso na categoria; 

f) Os prazos de implementação do sindicato orgânico: As conclusões deste debate serão objeto de 

deliberação em reunião da Direção Nacional a ser realizada antes da Plenária de 1996. Tais 

deliberações serão submetidas à Plenária de 1996. 

A partir das deliberações adotadas, devemos tomar a iniciativa do debate com a sociedade, 

apresentando propostas imediatas de mudanças no sistema de relações de trabalho, com vistas à 
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adoção do princípio de liberdade e autonomia sindical, da contratação coletiva articulada e da 

legislação de sustento. 

 

Luta pelo direito legal dos sindicatos e dos trabalhadores poderem se organizar a partir dos 

locais de trabalho 

As decisões do 4º Concut, em 1991, sobre a necessidade de avançarmos na organização dos 

trabalhadores a partir dos locais de trabalho, salvo as raras exceções, não saíram do papel, o que 

demonstra, ainda, a fraca penetração dos nossos sindicatos na maioria das empresas que compõem 

suas bases sindicais. 

A luta pela conquista do direito dos sindicatos e trabalhadores poderem se organizar, a partir 

dos locais de trabalho, não pode servir apenas para dar conteúdo aos nossos discursos e ao debate 

teórico. 

O atual estágio do desenvolvimento capitalista, marcado pelos avanços tecnológicos e pela 

globalização da economia, vem acelerando os processos de reestruturação produtiva e diminuindo o 

papel do Estado, principalmente no que se refere às políticas públicas. 

Dessa forma, é urgente e necessário que a CUT, através de suas estruturas verticais, 

nacionais e estaduais, bem como de seus sindicatos de base, dê início a um amplo processo de 

discussão junto às próprias bases e à sociedade em geral, visando a efetiva construção das OLTs, 

assim como sua legalização, através de uma legislação mínima de sustento. 

 

SISTEMA DEMOCRÁTICO DE RELAÇÕES DE TRABALHO 

 

Uma proposta à adoção da ética, da transparência e da democracia nas relações de trabalho 

A Central Única dos Trabalhadores tem, entre seus objetivos permanentes e estratégicos, o 

aperfeiçoamento constante da democracia, que se baseia na distribuição das riquezas e da renda 

nacionais e na garantia do exercício pleno da cidadania, através da efetivação de direitos 

elementares, políticos e sociais, tais como: os direitos de expressão e organização, direito ao 

emprego e salário, à saúde e educação, à assistência e previdência social, à habitação e saneamento 

básico e aos transportes coletivos, dentre outros. 

A consecução dos objetivos apontados passa pela necessidade de se promover ampla revisão 

de conceitos e de valores, com destaque para a reformulação do papel do Estado e sua relação com 

a sociedade organizada. Impõe o reordenamento de regras e alterações de posturas culturais. 

Pressupõe mudanças nas relações de poder entre os diversos atores sociais. 

A proposta que a CUT formula e apresenta a seguir tem como objetivo contribuir para a 

instituição de um novo modelo de relações trabalhistas. Este novo modelo proposto pela Central é 

identificado por Contrato Coletivo de Trabalho. A fundação da CUT, em agosto de 1983, significou 

um avanço fundamental para a sua implementação. 

Neste sentido, Contrato Coletivo de Trabalho é a expressão utilizada para designar um 

Sistema Democrático de Relações de Trabalho. Este modelo, baseado no regime de liberdade 

sindical e de direitos coletivos, se contrapõe ao atual regime intervencionista e tutelar. 

Alterar estruturalmente este sistema passa a ser, portanto, a meta prioritária. 
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Sistema corporativista e seus resultados 

Similar à “Carta del Lavoro” – cuja inspiração político-filosófica dispensa maiores 

comentários –, a herança advinda de meio século de vigência da concepção corporativista pode ser 

identificada na imposição do regime de unicidade sindical e monopólio de representação sindical, 

no verticalismo e na fragmentação organizativa, na ausência de organizações nos locais de trabalho 

e intercategorial, no sistema contributivo compulsório, nas restrições ao sistema de contratação 

coletiva, nas limitações ao exercício do direito de greve, no poder normativo da Justiça do Trabalho, 

enfim, em tudo que decorre da falta de liberdade e da intervenção compulsória e autoritária do 

Estado sobre as organizações sindicais. 

Em mais de meio século de existência, este sistema serviu a regimes ditos democráticos e a 

ditaduras explícitas. Constitui uma obra de engenharia política. Uma engrenagem que se integra a 

outra maior, movida por um Estado, cuja intervenção tradicionalmente vem favorecendo as elites 

dominantes. 

Excluindo os diversos atores sociais, esta engrenagem maior compatibilizou modelos 

econômicos concentradores de renda e da riqueza nacional, produzindo resultados perversos, 

bastante conhecidos por nós. Os índices de mortalidade infantil, de analfabetismo e de miséria 

absoluta, enfim, os indicadores sociais e a baixa participação dos salários na renda nacional, 

comprovam os resultados nefastos produzidos por este sistema. 

No campo específico das relações do trabalho, ao negar ou dissimular o caráter 

eminentemente completivo dessas relações e ao instituir um regramento que subtrai aos 

trabalhadores mecanismos básicos de defesa, as conseqüências são igualmente desastrosas para o 

conjunto da sociedade. Com efeito, as leis que de fato beneficiaram os assalariados não são 

cumpridas. Como, por exemplo, às leis do salário mínimo, da jornada de trabalho, do direito as 

férias, ao 13o salário, aos diversos adicionais, à proteção, à saúde, à previdência social e ao FGTS 

etc. 

Confirmam estas observações alguns dados obtidos pelo Ministério do Trabalho e pelo 

IBGE, segundo os quais 48% dos assalariados trabalham sem registro em carteira profissional, o 

que equivale a dizer que não têm assegurado nenhum dos direitos citados; 74% das empresas 

recolhem irregularmente o FGTS, sendo que 53% delas não recolhem um centavo sequer. Dados 

que devem valer, também, para a previdência social. 

Opera-se, por intermédio da fraude trabalhista, um fenomenal processo de transferência de 

renda do trabalho para o capital. A sonegação dos encargos solapa a fonte básica de recursos 

destinados ao financiamento de políticas públicas voltadas, por exemplo, para a saúde e a 

previdência social, para a habitação e o saneamento básico (Contribuição Previdenciária e FGTS). 

Há, no Brasil, um déficit habitacional estimado em 14 milhões de moradias. 

Ao contrário destas leis, nunca cumpridas, outras o Estado tratou de aplicar com rapidez e 

eficiência. Como, por exemplo, a intervenção em sindicatos de trabalhadores, a destituição e prisão 

de dirigentes sindicais, a transformação da greve de um direito em delito, a intervenção da Justiça 

do Trabalho etc. 

Neste contexto, o atual sistema de relações de trabalho encarna o atraso. A superação deste 

modelo constitui imperativo de natureza política e social. A sociedade, através de seus diversos 

segmentos, indica disposição clara de promover mudanças nesta área, tal como demonstrado ao 

longo dos debates e no Documento Final do Fórum Nacional de Debates sobre Contrato Coletivo e 

Relações de Trabalho (outubro-dezembro, 1993). 
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Demandas da sociedade 

É uma exigência social extirpar a prática contumaz da sonegação de impostos e dos encargos 

sociais. O regramento instituído para normatizar as relações de trabalho, combinado com a 

impunidade e a inadequação de algumas instituições (Justiça do Trabalho, por exemplo) constitui 

peça fundamental do sistema que proporciona e estimula esta prática. Conseqüentemente, é de se 

supor que interessa ao conjunto da sociedade a sua transformação estrutural. 

A história recente do país demonstra ser possível coesionar diversos segmentos da sociedade 

em torno de propostas objetivas e concretas. Propostas que tenham por substrato os princípios da 

transparência, da ética, da informação e dos procedimentos democráticos. Que estejam voltadas 

para produzir cidadania. 

O aperfeiçoamento do regime democrático exige mecanismos de controle social sobre a 

gestão do Estado. Exige equilíbrio nas relações de poder e definição clara do papel do Estado como 

provedor de regras garantidoras desse equilíbrio. 

 

Demandas do sistema produtivo 

As exigências de modernização do parque produtivo brasileiro, para competir no mercado 

atual e suprir necessidades e demandas da população, requer investimentos em novas tecnologias e 

melhoria da qualidade e produtividade. Como vem sendo demonstrado por países que já alcançaram 

alto nível de desenvolvimento, essas mudanças e inovações não poderão se processar com o atual 

sistema de relações trabalhistas e muito menos sem a participação dos trabalhadores. 

Ainda que enfrentando a resistência dos trabalhadores, é certo que o poder econômico 

poderá se valer das atuais regras para tentar impor seus interesses, favorecendo um processo de 

reestruturação conservador e excludente. Mas a modernização do parque produtivo não se dará fora 

do debate sobre um projeto de política industrial, onde se incluam a ampliação do mercado de 

trabalho, investimentos maciços em educação e formação profissional e a democratização das 

relações de trabalho. 

 

Exigências dos trabalhadores 

O discurso consensual por modernização e justiça social, pelo fim da corrupção, da 

sonegação fiscal, da fraude, da má gestão dos recursos e dos serviços públicos deve ser traduzido 

em propostas concretas que viabilizem o cumprimento de direitos, o controle e a gestão democrática 

dos fundos sociais e do patrimônio público. 

Os trabalhadores lutam para conquistar sua condição de cidadãos plenos. Para se 

constituírem, efetivamente, em atores sociais em condições de contrapor, ao poder discricionário do 

capital, a defesa de interesses de sua coletividade. Lutam pelo direito de não serem tutelados por um 

Estado que, a pretexto de defendê-los, subtraiu-lhes instrumentos vitais de autodefesa. Refutam a 

condição de sub-cidadãos, a quem é negado, por exemplo, o direito de escolha da melhor forma e 

momento de negociar e compor, ou não, seus conflitos através de um Sistema Democrático de 

Relações de Trabalho. 

 

Democratização: exigência maior 

No campo específico que tratamos, modernizar as relações de trabalho significa promover a 

sua democratização como condição básica para a consecução dos objetivos gerais apontados. 
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A democratização das relações do trabalho obtém-se através da criação de mecanismos 

capazes de proporcionar maior equilíbrio de poder entre capital e trabalho dentro do sistema 

produtivo. Significa dotar os trabalhadores e as entidades sindicais de instrumentos próprios de 

defesa. Instrumentos autônomos em relação ao Estado e protegidos das investidas do poder 

econômico. Faz-se necessário, portanto, substituir todo o ordenamento jurídico que dá sustentação 

ao sistema tutelar, autoritário e intervencionista de relações de trabalho. Deve emergir, em seu 

lugar, um regramento jurídico capaz de dar legitimidade e assegurar eficácia à autodefesa dos 

assalariados. 

Esse regramento deve estar pautado pelas Convenções Internacionais da OIT que garantem 

os direitos básicos de organização e negociação, devendo-se promover o cumprimento e a aplicação 

das Convenções que já foram ratificadas como a 98 e 135. Deve-se propor, ainda, a ratificação das 

demais Convenções relacionadas ao tema; não só por sua importância para o sistema brasileiro, 

como também porque já foram acordadas pelos governos brasileiro, argentino, uruguaio e 

paraguaio, entendidas como fundamentais para a regulação das relações trabalhistas no futuro 

Mercado Comum do Sul. 

 

Proposta básica de sistema de relações de trabalho 

Cumprindo a trajetória que motivou sua fundação, a CUT reafirma a proposta de instituição 

do Sistema Democrático de Relações de Trabalho. 

Princípios, gerais e específicos, regras e procedimentos deste sistema devem estar em 

consonância absoluta com os princípios consagrados pela Organização Internacional do Trabalho, 

especialmente, nas seguintes Convenções: 87, 98, 135 e 154, sobre Organização, Representação e 

Negociação Coletiva; Convenção 151, que trata do setor público; e Convenções 11, 141 e 110, 

sobre o setor rural. 

A CUT propõe a revisão dos incisos do art. 8º da Constituição Federal que tratam da 

“unicidade sindical” e do “imposto sindical”, e a inscrição no título II que trata “Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais” dos princípios acima citados, dentre outras alterações. Paralelamente, de 

forma casada, propõe a adoção de “Leis de Garantia de Organização Sindical e da Negociação 

Coletiva de Trabalho”. Ainda, o novo sistema só se completará com uma lei de direitos individuais 

fundamentais e uma lei de direito processual. 

Este novo arcabouço jurídico deve garantir a liberdade sindical, especialmente a necessária 

autonomia frente ao Estado, a liberdade do exercício da ação sindical nas empresas e o direito de 

greve; o direito de representação dos trabalhadores, desde o local de trabalho até o plano nacional e 

a contratação coletiva entendida como possibilidade de negociar sem a intervenção compulsória do 

Estado, e de contratar, fiscalizar e fazer cumprir normas sobre salário e condições de trabalho. 

Dentre outras coisas, este sistema deve funcionar sem a intervenção compulsória da Justiça 

do Trabalho, que perderia seu poder normativo. Sua implementação promove outro patamar de 

negociação coletiva, na medida em que assegura condições equivalentes entre as partes 

negociadoras, reequilibrando as relações de poder. Estimula e garante condições para o 

desenvolvimento de um processo contratual mais condizente com a dinâmica, complexidade e 

diversidade dos conflitos de interesses, proporcionando maior controle de direitos e melhor 

articulação entre a negociação por ramo e por empresa. 

A instituição deste sistema pressupõe o reconhecimento das seguintes condições básicas: 

a) Existência de interesses legítimos e específicos dos trabalhadores; 
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b) Natureza essencialmente conflitiva das relações de trabalho; 

c) Necessidade de instituição de canais de explicitação dos conflitos; 

d) Direito de defesa e da manifestação de interesses dos trabalhadores dentro e fora do local de 

trabalho; 

e) Garantia de instrumentos básicos de organização e de autodefesa de interesses dos trabalhadores. 

 

Período de transição e implantação 

Além das condições apresentadas, há que se considerar que a ausência de liberdade e a 

vigência do sistema produziram uma cultura corporativista fortemente arraigada em nossa 

sociedade. 

Para que a relação de preponderância do direito positivado, do contrato individual e da 

Consolidação das Leis do Trabalho sobre a contratação coletiva possa ser invertida, exige-se a 

formulação de um novo ordenamento jurídico que garanta o funcionamento pleno do novo sistema 

proposto. 

Mas não é só. Face à postura cultural mencionada, faz-se necessário combinar mudanças 

institucionais com a sedimentação de uma nova cultura de relações de trabalho. A construção dessa 

nova postura cultural se dará mediante um processo negociado, estabelecendo regras e 

procedimentos de transição, embasado na vigência dos direitos básicos e nunca através da supressão 

abrupta e unilateral dos mesmos, deixando ao mercado a definição das novas regras. 

 

Proposta de transição ao Sistema Democrático de Relações de Trabalho 

Para dar viabilidade à superação do sistema corporativista e instituir o Sistema Democrático 

de Relações de Trabalho, é necessário formular legislação de apoio, com características de 

transição. 

A transição deve tratar de um conjunto mínimo de aspectos das relações de trabalho, que 

configuram uma totalidade indivisível. Caso contrário, estaremos diante de uma mudança de caráter 

pontual, que poderá ter efeitos devastadores para o movimento sindical. 

As mudanças a serem implementadas pela transição devem todas decorrer de um processo 

prévio de negociação tripartite (Centrais Sindicais, Estado e Entidades patronais) e, posteriormente, 

enviadas ao Congresso Nacional para conversão de seu conteúdo em emendas constitucionais, leis 

complementares e ordinárias. O resultado final deste processo de negociação tripartite deve 

configurar um documento único e global, no qual estejam indicados todos os aspectos a serem 

alterados e quais as medidas concretas a serem adotadas para cada ponto. 

O fato de que as medidas de transição devam estar todas previstas num único documento 

global não significa que: 

a) todas as medidas sejam implementadas (isto é, iniciadas e concluídas) no mesmo espaço de 

tempo; 

b) que algumas medidas de transição não venham a se tornar definitivas no futuro. 

São seis os temas que devem necessariamente fazer parte do processo de transição, no plano 

normativo: 

1. Organização sindical; 

2. Negociação coletiva; 

3. Direito de greve; 

4. Legislação esparsa; 
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5. Poder Judiciário do Trabalho; 

6. Ministério do Trabalho. 

Dentre esses temas devem estar previstas algumas medidas específicas relacionadas aos 

setores público e rural. 

A seguir serão abordados cada um desses temas e, ao final, apresentaremos o conjunto de 

resoluções adotadas pela Plenária Nacional. 

 

Organização sindical 

No sistema atual, está toda regulada em lei. Suas características principais são a unicidade, o 

enquadramento por categoria, o reconhecimento oficial de categorias diferenciadas e a Contribuição 

Sindical Compulsória, conhecida como “imposto sindical”. 

Nossa proposta para transição deve ser a imediata ratificação da Convenção 87 da OIT. Isso 

implicaria, tanto para patrões como para empregados, no fim da obrigatoriedade de: 

a) enquadramento por categoria; 

b) unicidade por categoria numa mesma base territorial. 

Também o “imposto sindical” resultaria incompatível com a nova estrutura jurídica, isto é, com os 

princípios de liberdade e autonomia sindical contidos na Convenção 87 da OIT. Em razão disso, 

deve ser extinto. 

O patrimônio acumulado ao longo dos anos por sindicatos, federações e confederações 

oficiais também deve merecer atenção em nossa proposta de transição. Em relação a este ponto, 

nosso objetivo deve ser o de evitar que o fim do oficialismo corporativo resulte em dilapidação do 

patrimônio sindical. 

 

Negociação coletiva 

No sistema atual sofre excessiva interferência da Justiça do Trabalho, através do exercício 

de seu “Poder Normativo”, passível de provocação unilateral por qualquer das partes em conflito. 

Além disso, encerrado o prazo de duração de um acordo ou convenção coletiva, as cláusulas até 

então aplicáveis perdem sua vigência. A duração de acordos e convenções coletivas não pode ser 

superior a dois anos. Em caso de conflito entre o conteúdo da lei e uma cláusula de acordo ou 

convenção, prevalece a lei, salvo se o que foi negociado é mais vantajoso para o empregado. 

Nossa proposta de transição deve ser a transformação do Poder Normativo da Justiça do 

Trabalho em arbitragem pública voluntária, ou seja, só poderá ser acionado por comum acordo das 

partes interessadas, a ser manifestado por escrito. Além disso, devemos propor que, uma vez 

encerrada a duração de um acordo ou convenção coletiva, em caso de impasse, este/a permanecerá 

vigente até que seja negociado o seguinte. O acordo ou convenção subseqüente poderá renovar o 

anterior, pura e simplesmente, ou mesmo ampliá-lo ou reduzi-lo, no todo ou em parte, conforme 

decidam os interessados. Não havendo novo acordo ou convenção coletiva, o último instrumento 

continuará vigorando por prazo indeterminado. 

A prerrogativa de firmar acordos ou convenções coletivas de trabalho, nos termos do art. 8º, 

VI, da Constituição Federal, será restrita a sindicatos, federações, confederações e centrais 

sindicais, na forma de seus Estatutos. 

Ainda neste âmbito, é indispensável assegurar-se o direito à negociação coletiva para os 

funcionários públicos, haja vista a decisão do Supremo Tribunal Federal que entendeu inexistente 

este direito. Também no que diz respeito ao serviço público, é fundamental propormos como 
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medida de transição a criação de um Conselho Nacional da Administração Pública, com 

composição tripartite (sindicatos, governo e sociedade civil) que terá a atribuição de acompanhar as 

negociações coletivas, fiscalizar o cumprimento do que é negociado, compatibilizar os termos dos 

acordos com o interesse dos destinatários do serviço e buscar permanentemente a melhoria do 

atendimento nos serviços prestados à população. 

 

Direito de greve 

Com a proposta de transição relativa à transformação do Poder Normativo em arbitragem 

voluntária, estaria superado o problema do julgamento das greves via dissídio coletivo de natureza 

econômica, hoje utilizado largamente pelos patrões. Naquela hipótese, a arbitragem só pode ser 

acionada por comum acordo das partes em conflito. 

Ainda, nossa proposta de transição deve tratar da regulamentação do exercício do direito de 

greve no âmbito do serviço público, de forma a garantir o exercício pleno do mesmo. 

 

Legislação esparsa 

Atualmente, a legislação trabalhista está quase toda contida na CLT. Existem, todavia, 

inúmeras leis esparsas que regulam as relações de trabalho. Por exemplo, a lei de greve e a lei do 

FGTS. Como estamos tratando aqui de um processo de transição, portanto, para aplicação no curto 

prazo e com caráter provisório, não nos parece adequado propor mudanças gerais na legislação 

atual – aí compreendidos os direitos individuais previstos na CLT e nas leis esparsas. 

Entretanto, algumas medidas de transição neste âmbito devem ser apresentadas pela CUT. 

Trata-se de três leis que prepararão o caminho para uma futura ampla reforma da CLT, na 

perspectiva de sua substituição por uma “legislação de sustento” que abarque direitos individuais 

fundamentais, direitos coletivos e direito processual. 

Assim, nossa proposta de transição deve compreender a aprovação de uma lei que garanta o 

direito de representação dos trabalhadores no interior das empresas, com estabilidade para os eleitos 

e acompanhamento do processo eleitoral pelo sindicato e/ou central sindical. Outra lei, que garanta 

aos sindicatos o amplo direito ao exercício da substituição processual, nos termos do art. 8º, III, da 

Constituição Federal. E, finalmente, uma lei que crie um sistema de proteção contra a despedida 

arbitrária, nos termos da Convenção 158 da OIT, aliás, já ratificada pelo Brasil. 

 

Poder Judiciário do Trabalho 

Além dos aspectos já referidos acima, a Justiça do Trabalho tem outros problemas sérios a 

serem resolvidos. A demora na solução definitiva dos processos, a existência de várias instâncias, a 

figura inútil do juiz classista, também chamado “vogal”. 

Entre as medidas de transição no âmbito da estrutura operacional da Justiça do Trabalho 

devemos propor a extinção imediata da atual figura do juiz classista. Por outro lado, com a garantia 

do direito de representação dos trabalhadores no interior da empresa, muitos problemas que hoje 

são comumente levados ao Judiciário serão resolvidos pela OLT mais rapidamente e com maior 

eficácia. 

 

Ministério do Trabalho 

Atualmente, o Ministério do Trabalho é um organismo de grande porte, porém, pouco 

aparelhado para atuar nas relações de trabalho com eficácia. A fiscalização é deficiente, sendo 



13 
 

conhecidos os casos de corrupção. No âmbito da negociação coletiva, a atuação do MTb também é 

fraca, pois a mediação desempenhada através das chamadas “mesas-redondas” nas DRTs pouco 

contribui para a solução dos conflitos trabalhistas. 

Diante desse quadro, nossa proposta de transição afirma a necessidade de um melhor 

aparelhamento do MTb para que cumpra seu papel na fiscalização dos acordos negociados e do 

cumprimento das leis, em caráter supletivo dos sindicatos (a fiscalização passará a atuar por 

denúncia do sindicato ou onde não haja sindicato e não mais por iniciativa própria do fiscal). 

Igualmente, o MTb deve se capacitar para estimular o livre exercício da ação sindical nos locais de 

trabalho e a prática da negociação coletiva. 

 

Observação quanto ao calendário da transição 

Devemos propor que a negociação tripartite das medidas de transição tenha início neste 

segundo semestre de 1995. Sabemos que é difícil estabelecer um cronograma prévio para sua 

conclusão, mas entendemos que quanto mais rápido for o desfecho, menores serão as possibilidades 

de um retrocesso em relação ao sistema atual. 

 

A 7ª Plenária decide 

A Central Única dos Trabalhadores aprova o conjunto de medidas indicadas abaixo, 

considerando-o núcleo fundamental e indivisível para a transição do modelo corporativista para um 

sistema democrático de relações de trabalho. 

 

Caráter da transição 

1. As medidas de transição devem ser objeto de negociação tripartite, envolvendo as Centrais 

Sindicais, Estado e Entidades Patronais, resultando em documento global e único, firmado 

consensualmente e enviado ao Congresso Nacional para conversão em emendas constitucionais, lei 

complementar e leis ordinárias, quando cabível. 

2. As medidas adotadas poderão, de acordo com suas especificidades, ter prazo de implementação 

diverso, devidamente indicado no documento final a ser firmado pelas partes. 

 

Para implantar as propostas apresentadas, a 7ª Plenária delibera 

1. Sobre organização sindical 

O artigo 8º da Constituição Federal deve ser alterado através de Emenda Constitucional com 

as seguintes providências: 

a) Quanto ao inciso II: fim da unicidade sindical imposta por lei e fim do enquadramento sindical 

obrigatório por categorias; 

b) b) Quanto ao inciso IV: fim da contribuição sindical compulsória (imposto sindical); 

c) Acrescentar o direito à livre organização sindical, nos termos da Convenção 87 da OIT; 

d) Garantir o reconhecimento jurídico das centrais sindicais; 

e) Garantir o direito de representação dos trabalhadores no interior das empresas, através de 

eleições livres e diretas, com votação secreta, acompanhadas pelo sindicato e/ou pela central 

sindical. 
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2. Sobre a Justiça do Trabalho 

Os artigos 114, 115, 116 e 117 da Constituição Federal devem ser alterados através da 

Emenda Constitucional com as seguintes providências: 

a) Fim do Poder Normativo da Justiça do Trabalho; 

b) Garantir competência para que a Justiça do Trabalho possa atuar como arbitragem pública 

voluntária nos conflitos coletivos de natureza econômica (conflitos de interesse), ou seja, mediante 

provocação de comum acordo pelas partes e dentro dos limites e matérias por estas fixados; 

c) Extinção da figura dos juízes classistas em todos os níveis de representação; 

d) As entidades filiadas à CUT não devem participar do processo de indicação de vogais, juízes e 

ministros classistas da Justiça do Trabalho e nem apoiar candidatura de trabalhadores da base. 

 

3. Sobre a negociação coletiva 

Aprovar Emenda Constitucional que acrescente os seguintes direitos: 

a) Vigência das atuais convenções e acordos coletivos de trabalho por tempo indeterminado, 

somente podendo ser alterado mediante futura negociação da qual participe a entidade sindical que 

o assinou ou seu sucessor; 

b) Os novos contratos coletivos de trabalho que vierem a ser assinados também terão vigência por 

tempo indeterminado, caso expirado seu prazo de duração não seja renovado. Suas cláusulas 

somente poderão ser alteradas mediante novo contrato coletivo firmado pelas partes; 

c) Garantia do direito de negociação coletiva no âmbito do serviço público. 

 

4. Sobre a legislação ordinária 

Criação de uma comissão tripartite, com representação das centrais sindicais, entidades 

patronais e governo para elaborar proposta de uma legislação de sustento (que abarque direitos 

individuais fundamentais, direitos coletivos e direito processual) em substituição da CLT. 

A CUT abrirá um processo de discussão sobre como garantir o direito de greve dos 

trabalhadores nos serviços essenciais. 

As mudanças na lei somente poderão ser decididas por consenso, sendo então remetidos sob 

forma de projeto de lei ao Congresso Nacional para sua aprovação. 

 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Pressuposto da apropriação do conhecimento sobre a realidade social e a realidade do 

trabalho e, portanto, condição indispensável para a intervenção dos trabalhadores nas relações de 

trabalho e no controle do mercado de trabalho, o ensino profissional é patrimônio social e deve estar 

sob a responsabilidade dos trabalhadores, integrado ao sistema regular de ensino na luta mais geral 

por uma escola pública, gratuita, laica, unitária e de qualidade para toda a população. 

Com esse entendimento e convencida da necessidade de se criar, hoje, uma discussão 

pública sobre o tema educação e trabalho e da importância da participação dos trabalhadores, em 

geral, e da CUT, em particular, na definição e controle das políticas públicas de ensino e formação 

profissional, a Comissão de Formação Profissional/Emprego, do GT de Reestruturação e Emprego 

(SPS), propõe algumas questões principais que devem contribuir como subsídio à formulação de 

propostas nesse campo: 
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Trabalho e educação: uma leitura crítica do discurso do empresariado 

A crise do modelo taylorista/fordista e o processo em curso de transformação tecnológica e 

organizacional do trabalho, com suas implicações para a qualificação do trabalhador, têm dado 

origem a inúmeras interpretações a respeito da natureza do ensino profissional e dos serviços 

prestados pela escola, não só enquanto instituição responsável pela formação de competências mas 

também como agência de socialização. 

A chamada reconversão produtiva e as múltiplas questões a elas relacionadas são, cada vez 

mais, objeto de numerosos discursos programáticos e também de políticas explícitas. 

A maioria desses discursos e práticas, – propostos ou endossados pelas classes dirigentes 

nos seus componentes econômicos (empregadores e sindicatos patronais) ou políticos (instituições 

estatais) e também por diversas categorias de intelectuais –, procura realizar o ajustamento entre a 

educação e os interesses empresariais, entre escola e produção. 

Com algumas variações, tais posições estão expressas em documentos da FIESP, CNI e seu 

órgão de pesquisa, o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), SENAI, Instituto Herbert Levy da Gazeta 

Mercantil, Instituto Liberal, Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI) ou em 

documentos de órgãos do governo ou vinculados a alguma universidade (como, em diversas 

ocasiões, por exemplo, o Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo–– USP). 

Os discursos que prevalecem atualmente, de cunho econômico e tecnicista, se desenvolvem 

tendo como eixo a busca de maior produtividade, imposta pela intensificação da concorrência 

internacional, e associam os novos métodos de produção introduzidos pelas novas tecnologias ao 

acréscimo de “inteligência e conhecimento” no mundo da produção. Afirmam que a indústria 

evoluiu de uma base técnica eletromecânica para uma base microeletrônica, propiciando a difusão 

de novas técnicas organizacionais e a superação dos princípios tayloristas e fordistas (parcelamento, 

especialização, intensificação do trabalho, produção em série) e sua substituição pela integração e 

flexibilidade das linhas de produção, isto é, pelo novo paradigma da automação flexível. As 

alterações no processo produtivo em seu conjunto caminhariam, portanto, rumo à integração do 

trabalho e à intelectualização da produção. 

A realidade do novo paradigma exigiria superar a qualificação unidimensional, direcionada 

para a realização de tarefas atomizadas, rotineiras e repetitivas, e proporcionar ao trabalhador uma 

formação mais completa, a aquisição de conhecimentos amplos e abrangentes de modo a torná-lo 

apto ao domínio de processos de produção e gestão cada vez mais sofisticados e complexos. 

Na perspectiva educacional, a possibilidade que se prenuncia da passagem de uma cultura do 

trabalho, onde o conhecimento requerido pela planta produtiva estava implícito na ação (sensorial e 

concreta) para outra, onde é demandada capacidade de lidar com símbolos verbais e numéricos, 

sinalizaria a necessidade, pelo capital, de trabalhadores melhor formados em educação geral. O 

mercado pediria um trabalhador polivalente, multi-habilitado, portador de maiores conhecimentos 

gerais, científicos e tecnológicos, isto é, com maior escolaridade. 

Dito de outra maneira: os atributos mais valorizados – raciocínio, capacidade de aprender, 

capacidade de resolução de problemas, capacidade de decisão–– seriam qualidades adquiridas 

através de conteúdos gerais da educação básica. Nesse sentido, para essa tendência, as capacidades 

demandadas pelo novo padrão tecnológico superariam o conceito tradicional de qualificação e 

exigiriam, para o seu desenvolvimento, a formação propiciada pela educação formal. 

Assim, o interesse pelo ensino teórico fundamental estaria fazendo emergir uma conjugação 

de interesses entre o mundo capitalista e a “escola clássica”. No caso brasileiro, a desqualificação 
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do ensino e a degeneração da escola pública de nível fundamental levariam o empresariado 

industrial a suprir a ação do Estado e a “encampar as disfuncionalidades da escola”. O que 

explicaria as recentes incursões dos industriais paulistas em projetos de difusão do ensino 

fundamental a seus empregados. 

Na verdade, os discursos econômicos e tecnicistas reiteram e atualizam concepções 

introduzidas pela Teoria do Capital Humano nos anos 1950 que, ao se deterem na análise de um dos 

fatores de produtividade, a força de trabalho, fazem de sua formação a alavanca ou o obstáculo da 

produtividade. Contudo, para esses, a formação não se reduz ao conjunto de conhecimentos técnicos 

e de habilidades, mas inclui a relação dos indivíduos com seu contexto técnico e social, assim como 

a constituição de um corpo de valores e de representações do mundo. 

Parece claro que tais discursos chamam a atenção para traços socialmente construídos, para 

valores e normas de comportamento que ultrapassam a aquisição de saberes tecnológicos 

especializados e remetem a processos globais de socialização. Traços organizativos e 

comportamentais se elevam à categoria de qualificação: trabalhadores qualificados seriam aqueles 

confiáveis, motivados ou integrados nos valores empresariais, o que também evidencia o objetivo 

de controle sobre os conteúdos da formação/qualificação de maneira a garantir que o trabalhador 

esteja “a serviço da produtividade da empresa”. Cada vez mais se fala de identidades e traços 

sociais e cada vez menos de qualificação no sentido de competências técnicas específicas. 

Além disso, não se pode esquecer que polivalência não significa necessariamente 

intelectualização do trabalho, mesmo tratando-se de equipamentos complexos, já que existem 

atividades “polivalentes” exercidas pelo “novo” trabalhador que não demandam maior qualificação 

técnica e tratam apenas de intensificação do trabalho. 

Por outro lado, é importante considerar que, conforme o resultado de inúmeras pesquisas, as 

transformações tecnológicas não têm o caráter generalizado que lhe atribuem esse tipo de discurso. 

Opondo-se à homogeneidade atribuída à atual configuração do processo produtivo, vários estudos 

apontam para a sua diversidade. Processos de trabalho de diferentes épocas coexistem num dado 

momento. Em outras palavras, o que parece estar ocorrendo não é o esgotamento do modelo 

taylorista/fordista, mas sim a convivência de paradigmas e uma qualificação diferenciada. 

Em conseqüência, a tese da elevação tendencial média da qualificação é uma visão otimista 

demais. Na realidade, mesmo nos países do capitalismo central, a chamada automação flexível, que 

demandaria o trabalho integrado, criativo e participativo, refere-se a um pedaço restrito do mundo 

da produção industrial (e serviços) e atinge um número relativamente reduzido de pessoas. Até o 

momento, as evidências são de que mesmo as indústrias que utilizam sistemas flexíveis se apóiam 

num sistema de produção dual onde, de outro lado, os trabalhadores atuam no esquema fordista. E 

isto significa que, enquanto para determinados segmentos a exigência é de qualificação ou de 

requalificação, para outros é imposta a desqualificação. 

Tudo indica que, na realidade social e nas empresas, ocorre mais um processo agudo de 

segmentação do que uma tendência contínua para a chamada “qualificação superior” ou 

“qualificações-chaves”. O que parece estar ocorrendo é a divisão do mercado de trabalho em um 

segmento estável e com relativo nível de qualificação e outro segmento instável e pobremente 

qualificado que tem de contar com emprego legalmente inseguro. Além disso, os estudos indicam a 

diminuição do emprego estável e o aumento dos trabalhos fragmentários e instáveis. 
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No Brasil, as inovações tecnológicas e, principalmente, as mudanças na organização e na 

gestão do trabalho têm agravado a crise de desemprego que empurra o trabalhador para o mercado 

informal que corresponde, hoje, a aproximadamente 40% da população ativa do país. 

Em resumo, as inovações tecnológicas e o conjunto de métodos e técnicas de organização e 

gestão do processo produtivo vêm demarcados pela lógica da exclusão. Os custos sociais são cada 

vez mais amplos e evidentes no aumento do desemprego estrutural, atingindo sobretudo os jovens e 

os velhos, no crescimento do emprego precário, na contratação de serviços e flexibilização do 

trabalho, no enfraquecimento do poder sindical. 

No que concerne à relação trabalho e educação, as empresas e empresários têm apontado o 

baixo grau de instrução da mão-de-obra no Brasil e a baixa qualidade da escola pública como sérios 

obstáculos à implementação de novas técnicas de qualidade e produtividade. No entanto, as 

evidências são de que o problema da instrução para a indústria, antes de (ou além de) ser uma 

decorrência da oferta do sistema educacional, é um problema do estoque de mão-de-obra formada 

pela indústria a partir de práticas de recrutamento das próprias empresas que durante todos esses 

anos obedeceram a critérios tayloristas e não privilegiaram o grau de instrução. 

Embora os empresários e seus consultores afirmem a necessidade de uma nova qualificação, 

maior escolaridade e formação geral dos trabalhadores, a política depredatória de uso da força de 

trabalho – que se expressa nos baixos salários, na alta rotatividade da mão-de-obra, além do baixo 

investimento no desenvolvimento dos recursos humanos (atividades de treinamento) – constitui 

uma evidência do grande desafio a ser enfrentado pela burguesia brasileira no sentido de optar 

efetivamente pela escolarização da população brasileira, pelo processo de expansão da escola básica 

que inclua o conjunto das classes trabalhadoras, pela educação pública e de qualidade que propicie a 

educação integral do trabalhador e incorpore a formação profissional. 

É bem verdade que, recentemente, alguns setores do empresariado, situando a escola básica 

como dever fundamental do Estado, tem apresentado ao governo propostas de colaboração das 

empresas com o poder público na educação básica e no tipo de educação requerido para as 

empresas. 

No entanto, tal colaboração tem se caracterizado como mais uma investida neoconservadora 

para implantar critérios empresariais de eficiência, de “qualidade total”, de competitividade em 

áreas incompatíveis com a lógica do mercado e do lucro – como educação e saúde, agora também 

dentro do setor público. É preocupante o avanço da proposta neoconservadora de organização e 

avaliação da escola pública, da universidade e da área da saúde dentro dos parâmetros da 

“produtividade” e eficiência empresarial. 

Cabe enfatizar que, o debate sobre a qualidade na produção e distribuição dos serviços 

educacionais traduz o avanço das propostas de reestruturação dos programas sociais, que, sob 

orientação neoliberal, estão sendo veiculadas pelas agências multilaterais de desenvolvimento, tais 

como o Banco Mundial, o BID, a Cepal e ensaiadas pelos governos latino-americanos. É o caso do 

documento “Educação e Conhecimento: eixo da transformação produtiva com equidade” – Cepal-

Unesco, 1992, Chile. 

 

As políticas de ajuste neoliberal, de defesa do Estado Mínimo 

O desmonte do Estado no Brasil – na sua capacidade de financiar a educação e outros 

serviços–– tem ocorrido através da desqualificação do público, da apologia da esfera privada e da 

descentralização como mecanismos de democratização e de eficiência. Na prática, a 
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descentralização tem se constituído num processo antidemocrático ao delegar as empresas (públicas 

e privadas), à “comunidade”, aos estados e aos municípios a manutenção da educação fundamental 

e média, sem que se criem e se agilizem mecanismos de financiamento mediante uma efetiva e 

democrática reforma tributária. O que de fato vem ocorrendo, através de inúmeros disfarces, 

convênios, cooperativas etc., é a privatização crescente e o desmonte da escola pública. 

O projeto democrático e popular, alternativa ao anacrônico projeto neoliberal na resolução 

da crise social, de cuja construção a CUT tem participado junto com os movimentos populares e 

partidos democráticos, deve ter como ponto nuclear a ampliação da esfera pública e a constituição 

de mecanismos democráticos de controle social dos fundos públicos. No campo educacional, em 

particular, o avanço contra o neoliberalismo implica em trazer o conflito para a esfera do público, 

em publicizá-lo. É dessa maneira que poderemos efetivar, como alternativa histórica, a proposta de 

uma educação democrática que traduza as necessidades do conjunto da sociedade. 

 

Educação escolar e ensino profissional 

A CUT combate, por um lado, a concepção de ensino profissional como um tipo de ensino 

destinado aos “fracassados” da escola regular e recusa, por outro lado, a visão da escola regular, 

particularmente a da escola média, como propiciadora de um ensino “generalista”, teórico, 

desvinculado e acima das questões práticas da realidade do trabalho. Visão que expressa a cisão, na 

vida social, entre teoria e prática, fundamento da sociedade capitalista industrial, agravada pelo 

desprezo ao trabalho manual, característico de nossa especificidade histórica de sociedade de 

origem escravocrata. 

Reivindicamos a ampliação da matrícula no ensino médio, o que deve ser feito, sobretudo, a 

partir de políticas governamentais de crescimento das vagas na rede pública. 

Segundo dados do MEC, há 3,5 milhões de alunos no atual segundo grau (16% da população 

na faixa dos 15 aos 19 anos). Destes, apenas 300 mil estão nas escolas técnicas. 

A demanda dos jovens pela preparação para o trabalho não pode ser desconsiderada. A 

democratização e revitalização das escolas técnicas de nível médio deve ser vista como um processo 

a ser implementado em favor dos direitos de cidadania do trabalhador. 

Nessa medida, defendemos a manutenção das escolas técnicas estaduais e federais. No atual 

estágio de desenvolvimento do país, torna-se imprescindível a existência de uma variada rede de 

escolas técnico-profissionais, agrícolas e comerciais, visando a formação de profissionais para todos 

os setores da economia. Uma educação técnico-científica abrangente e de bom nível não é 

incompatível com os requisitos de produção de alta tecnologia e com a inserção do jovem na 

sociedade moderna em mutação. 

Na concepção de diversos especialistas, os cursos técnicos constituem um campo fértil e 

privilegiado para a desejada integração entre teoria e prática, através de uma sólida base científica, 

humanista e tecnológica. 

A redefinição e democratização da escola técnica, a manutenção da qualidade do ensino, 

exigem a valorização do profissional da educação – o que significa remuneração condigna, plano de 

carreira e política de capacitação docente. 

No entanto, as necessidades sociais por educação transcendem o âmbito da escolaridade 

formal e exigem a adoção de políticas que respondam às demandas gerais dos trabalhadores por 

profissionalização. 
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A 7ª Plenária decide 

A complexa realidade das relações de trabalho no país – agravada pelas medidas reativas do 

capital à crise econômica, pelo processo mundial de reordenação política e econômica, a 

globalização da economia, a organização dos blocos econômicos, acompanhados das recentes 

mudanças tecnológicas e organizacionais do trabalho na produção e nos serviços – introduz sérios 

desafios aos trabalhadores brasileiros que se somam às antigas lutas contra a exclusão social e pela 

conquista e manutenção dos direitos de cidadania. 

As políticas governamentais de corte neoliberal exigem dos trabalhadores uma capacidade 

organizativa e agilidade na elaboração de propostas, de reivindicações junto aos setores populares 

para enfrentar os desafios colocados por um modelo econômico-social excludente. 

Entre esses desafios encontram-se a questão da intervenção organizada dos trabalhadores 

nos rumos da reestruturação produtiva; as lutas contra o desemprego e pela abertura de novos 

postos de trabalho; o direito dos jovens ao conhecimento, à profissionalização e ao trabalho; o 

acesso ao conhecimento, à qualificação e requalificação profissional dos trabalhadores empregados 

e desempregados; a luta contra as diversas formas de discriminação da mulher; a luta contra o 

trabalho infantil, a luta contra a discriminação e o preconceito racial etc. 

Denunciando a falácia ideológica, veiculada no discurso de setores governamentais e 

empresariais, de resolver o problema do desemprego através da educação e do ensino profissional, 

reafirmamos nossa posição quanto à sua importância na formação dos trabalhadores aptos a 

enfrentarem técnica e politicamente a reconversão produtiva. 

 

O ensino profissional: ponto de vista dos trabalhadores 

Contrapondo-se à concepção restrita de formar para responder às necessidades da produção 

sob a ótica do lucro, a formação profissional que interessa ao trabalhador é aquela que amplia a 

satisfação das necessidades múltiplas do ser humano. 

O ensino profissional não pode ser reduzido a mero adestramento de mão-de-obra para o 

mercado. Na perspectiva da classe trabalhadora, o ensino profissional tem por objetivo contribuir 

para a formação de trabalhadores tecnicamente competentes e politicamente comprometidos com a 

luta pela transformação da sociedade. Nesse sentido, a educação orientada para o trabalho é, ao 

mesmo tempo, educação profissional e educação política. 

A formação técnico-profissional que tem como horizonte a cidadania efetiva do trabalhador, 

sua competência política e técnica, não pode se restringir ao mero preparo técnico instrumental. 

Esse tipo de saber, existente em toda atividade profissional, deve estar integrado à transmissão de 

conhecimentos científicos e tecnológicos e de conhecimentos gerais sobre a sociedade e a cultura, 

que viabilizem o encontro (sistemático) entre cultura e trabalho e possibilitem a compreensão da 

vida social, da evolução técnico-científica, da história e da dinâmica do trabalho. 

Para as classes populares, o acesso à escola básica (ao ensino fundamental e médio) é 

condição indispensável para uma qualificação e formação humana que as capacite a lutar pelos seus 

direitos fundamentais. 

No entanto, a formação básica propiciada pela escola regular não exclui a necessidade de 

oportunidades de uma formação profissional mais específica realizada por centros públicos ou 

privados de ensino profissional, por associações sindicais, comunitárias e populares. Por outro lado, 

sem a garantia da formação de caráter básico, propiciada pela escola pública, gratuita e de 

qualidade, a formação profissional se tornará simples adestramento. 
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Por uma ação política articulada 

Lutar pela aprovação e sanção de uma Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) que 

não dissocie o ensino profissional da educação básica, unitária, laica e gratuita. Nossa luta consiste 

em nos contrapormos ao divisionismo e à criação de enclaves, ao sistema de formação técnica e 

profissional. 

A CUT está comprometida com a defesa e implementação de uma política educacional que, 

relacionada às demais políticas governamentais voltadas para as ações de desenvolvimento 

econômico e social do país, atenda aos interesses dos trabalhadores e supere o atual dualismo da 

escola de classe que se manifesta na exclusão social e na desqualificação do “ensino de massas”. 

A superação do antagonismo entre formação geral e formação técnica exige a defesa de uma 

educação democrática, a organização da escola básica unitária, entendida como unidade que 

abrange a educação infantil, o ensino fundamental e médio, incluídos neste nível de escolaridade os 

objetivos adicionais de educação profissional. Essa é a escola capaz de viabilizar a formação 

integral ou politécnica para a classe trabalhadora. 

Nessa direção, a CUT considera a necessidade de se discutir a organização do ensino 

técnico no país e, seguindo a perspectiva sugerida pela Associação Internacional da Educação 

(AIE), reafirma sua disposição de se empenhar na proposição de formas de integração do ensino 

geral secundário e do ensino profissional técnico para a constituição da educação integral ou 

politécnica. 

Reivindicamos o controle social dos fundos públicos. O projeto democrático e popular, 

alternativa ao anacrônico projeto neoliberal na resolução da crise social, de cuja construção a CUT 

tem participado junto aos movimentos populares e partidos democráticos, deve ter como ponto 

nuclear a ampliação da esfera pública e a constituição de mecanismos democráticos de controle 

social dos fundos públicos. No campo educacional, em particular, o avanço contra o neoliberalismo 

implica em trazer o conflito para a esfera do público, em publicizá-lo. É dessa maneira que 

poderemos efetivar, como alternativa histórica, a proposta de uma educação democrática que 

traduza as necessidades do conjunto da sociedade. 

Reivindicamos que todos os recursos compulsórios ou na forma de incentivos fiscais 

destinados à formação e/ou requalificação profissional sejam considerados e administrados como 

fundos públicos, com a participação dos trabalhadores. 

Ainda hoje, ao lado do treinamento nas próprias empresas, o SENAI constitui praticamente a 

única opção nacional em termos de formação profissional para a indústria destinada aos 

trabalhadores na faixa etária dos 14 aos 19 anos de idade. Criado em 1942, é mantido pela 

contribuição parafiscal de 1% de pagamento sobre o total da folha de pagamento mensal, o que 

significa que quem financia o ensino profissional somos todos nós, consumidores e contribuintes, 

embora quem o gerencie seja a elite empresarial. Para se ter uma idéia do volume desses recursos, 

em 1993 o SENAI, conjuntamente como SENAC, SESI e SESC movimentaram um orçamento de 

aproximadamente 1 bilhão e 250 milhões de dólares. E, mais ainda: sabemos que parte dos recursos 

são utilizados para a sustentação de entidades sindicais patronais. 

Apesar dos recursos milionários, o atendimento da rede é insignificante em relação às 

demandas sociais existentes. Pode-se afirmar que somente uma pequena parcela de jovens consegue 

freqüentar os cursos do SENAI, SENAC etc., onde, inclusive, os trabalhadores pagam pelos cursos. 
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É necessário o controle social destes fundos públicos, considerando que qualquer subsídio, 

recolhimento compulsório, incentivo fiscal ou recurso orçamentário destinado à formação 

profissional constitui fundo público e deve ser gerido publicamente. 

Os fundos públicos, hoje apropriados privadamente pelo empresariado, devem estar 

disponíveis ao conjunto da sociedade para que possam ser utilizados na organização de diferentes 

modalidades de formação profissional, com a participação dos trabalhadores na gestão e 

implementação dessas políticas. 

Reivindicamos a constituição de conselhos tripartites paritários (trabalhadores, governo e 

empresários): para a gestão das agências de formação profissional (SENAI, SENAC, SESI, SESC, 

SENAR, SENAT), ou de outras iniciativas complementares ao ensino regular de âmbito municipal, 

estadual, nacional e regional, visando rigoroso controle fiscal e formalização de processos 

sistemáticos de avaliação dos serviços prestados. 

 

 

A participação da CUT 

A CUT reivindica, também, a participação dos trabalhadores na formulação de políticas 

públicas de educação e na elaboração e avaliação de todos os programas e políticas de 

ensino/formação profissional. 

Propomos a criação de Centros Públicos de Ensino Profissional 

Concepção: A construção de práticas de formação profissional que levem em conta as 

necessidades dos trabalhadores só pode se realizar no espaço público com forma, conteúdos e 

métodos democráticos. 

Organização: Defendemos a criação de Centros Públicos de Ensino Profissional de alta 

qualidade. Centros que, com flexibilidade, possam atender às demandas específicas e permanentes 

de qualificação de milhares de jovens e adultos, empregados e desempregados. Estes centros não se 

restringiriam ao adestramento, mas ofereceriam atividades voltadas para o desenvolvimento 

humano e mais geral: 

a) Ensino Profissional para jovens em idade escolar: são conhecidas as difíceis condições de 

trabalho enfrentadas pelos jovens trabalhadores, precocemente jogados no mercado, sem registro ou 

qualquer proteção legal, sofrendo alto grau de exploração. Os dados disponíveis indicam que apenas 

uma minoria consegue conciliar trabalho e escola, permanecendo em condições de completo 

desamparo – sem escolaridade regular ou qualquer tipo de preparo profissional. 

É preciso atender a essas necessidades vitais dos trabalhadores: lutar pela vigência do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, contra o trabalho infantil, pelo direito ao acesso e 

permanência na escola. Entre as medidas possíveis para superar a exclusão e a evasão escolar, a 

CUT propõe a instituição de um programa de renda mínima, definido por lei, de modo que os pais 

possam garantir que seus filhos freqüentem a escola, em vez serem forçados a trabalhar e a 

contribuir para a renda familiar. 

Os Centros Públicos deverão propiciar aos jovens o acesso a modalidades de ensino 

profissional e cursos de atualização científica e cultural, que não substituam a escolaridade formal, 

mas que a complementem. 

b) Ensino Profissional como parte da Educação Continuada: o grande número de analfabetos na 

população trabalhadora e, ainda, daqueles que não concluíram o primeiro grau indica a necessidade 
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de os Centros Públicos desenvolverem propostas de atividades e cursos de alfabetização e pós-

alfabetização. 

Oferta de cursos que atendam às necessidades de qualificação e requalificação profissional 

dos trabalhadores empregados e desempregados. O processo seletivo existente no SENAI exclui os 

trabalhadores desempregados do acesso aos cursos de reciclagem profissional. Os Centros Públicos 

consistem em uma opção democrática para profissionalização e re-qualificação de amplos 

segmentos de trabalhadores. 

Os Centros Públicos deverão contemplar também as necessidades de cursos de atualização 

científica, artística e cultural dos trabalhadores. 

 

Escolas sindicais 

Avaliar as experiências de formação profissional realizadas pelos sindicatos filiados à CUT, 

com o objetivo de aproveitar aquelas que possam contribuir para o avanço das propostas 

pedagógicas, das metodologias e conteúdos de ensino. É importante lembrar que, com o objetivo de 

refletir conjuntamente e fazer avançar suas experiências, diversas escolas operárias sindicais e não 

sindicais reuniram-se com participantes de administrações democráticas e organizaram o “Fórum de 

Ensino Profissional”, cuja contribuição à formulação de políticas no campo do ensino profissional 

está expressa em seus documentos e na assessoria a escolas populares e sindicais. 

Caracterização e uniformização da atuação da CUT nos fóruns que envolvem 

ensino/formação profissional: Mercosul (Câmaras Setoriais, PBQP, IBQP, PACTI) 

A CUT defende que, nas negociações tripartites no âmbito do Mercosul, toda formação 

profissional deva estar associada a uma política de emprego elaborada com vistas à integração 

regional. Luta, ao mesmo tempo, para que a política de formação profissional – para o Mercosul ou 

em qualquer outro fórum institucional do qual participe – não se restrinja às demandas empresariais, 

mas que possa responder às necessidades dos trabalhadores. 

Propostas Relativas à Organização dos Cursos de Formação e Reciclagem Profissional 

(Convênios com o SINE, utilizando recursos do FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador) 

Existem hoje no país aproximadamente 8 milhões de desempregados, além de milhões de 

marginalizados no setor informal. Este é um dos resultados da aplicação do projeto neoliberal e da 

reestruturação produtiva excludente nos anos 1980. Por isso, o 5º Concut deliberou a questão do 

emprego como prioridade, e definiu diretrizes para sua atuação contra o desemprego, como a luta 

pela redução da jornada, combate ao abuso das horas extras, a terceirização e a desregulamentação 

das relações de trabalho etc. As diretrizes aprovadas buscam atacar aspectos estruturais do 

desemprego, mas também elementos mais imediatos – e cuja implementação depende das mudanças 

das políticas públicas. 

Duas das diretrizes aprovadas pelo Concut estão tendo desdobramentos, mesmo que ainda 

limitados, no âmbito institucional:  

a) ampliação do atendimento aos desempregados, incluindo um programa de requalificação 

profissional, com o gerenciamento por Comissões Estaduais Tripartites de Emprego;  

b) a criação de um programa de geração de emprego e renda. 

Em ambos os casos trata-se de iniciativas que estão sendo discutidas pela representação dos 

trabalhadores no Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat). 
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A CUT tem pautado sua intervenção no Codefat pelo esforço para melhorar o atendimento 

aos desempregados – para além da ampliação dos investimentos produtivos, base da geração de 

novos empregos. 

Nossa Central tem defendido que o atendimento aos desempregados deve estar na base de 

qualquer política de emprego, e não deve estar restrito ao pagamento do benefício do seguro-

desemprego, mas obrigatoriamente deve incluir a requalificação profissional e a intermediação de 

empregos, permitindo ao trabalhador desempregado voltar a trabalhar de forma digna. 

Nesse sentido o Codefat tomou medidas para reestruturar o Serviço Nacional de Emprego 

(SINE). Na proposta do Codefat, o SINE deixa de ser o organismo de ação política dos 

governadores na área do trabalho para se tornar o embrião de um Serviço Público de Emprego. Esse 

novo sistema deverá ser centralizado por esfera de governo (União, estados e municípios) e ser 

submetido a controle social em cada esfera. 

A partir de 1993, o Codefat mudou seu sistema de relacionamento com o SINE nos estados, 

orientando para que o atendimento incluísse habilitação do trabalhador desempregado, para receber 

o seguro desemprego, a intermediação de empregos e a requalificação profissional. 

Os recursos repassados pelo Codefat são depositados em uma conta bancária vinculada, 

podendo ser gastos nas atividades previstas no plano de trabalho (sendo que esses recursos não 

podem ser gastos com pagamento de pessoal). Caso seja constatada qualquer impropriedade no uso 

dos recursos, o estado é obrigado a devolvê-lo; se não o fizer estará inadimplente com a União, 

tendo retidas suas contas no Fundo de Participação dos Estados. Por último, deve haver uma 

contrapartida do estado de 30% em relação aos recursos repassados pelo Codefat. 

Mas esses critérios ainda seriam insuficientes para um bom funcionamento do SINE nos 

estados. Por isso, o Codefat, por sugestão dos trabalhadores, aprovou que o repasse dos fundos só 

acontecerá nos estados onde forem criadas Comissões Estaduais Tripartites de Emprego, que têm a 

função de planejar, coordenar e fiscalizar as atividades do SINE no estado. As comissões tripartites 

devem ser paritárias e as bancadas devem ter o direito de veto por bancada. 

Os recursos repassados pelo Codefat devem estar orientados a quatro áreas: habilitação ao 

seguro-desemprego; intermediação de empregados; requalificação profissional; pesquisa de 

emprego e desemprego (PEDs). 

A requalificação profissional é um serviço de fundamental importância no quadro atual, em 

particular para os atingidos por desemprego decorrente de alguma modernização tecnológica. 

No âmbito do SINE não há escolas próprias para esses cursos, sendo necessário contratar as 

escolas de terceiros para tal. Aqui reside um grande problema, pois as agências da “rede” SENAI, 

SENAC, SENAR e SENAT podem ser dispensadas de licitação por “notória especialização”. 

Consideramos que essas agências já recebem recursos arrecadados pela previdência social, não se 

devendo remunerá-las duplamente. 

A orientação da CUT é para que não se aceite nos estados a dispensa de licitação em 

qualquer hipótese, inclusive para os cursos oferecidos pelos sindicatos. 

Outro aspecto relevante diz respeito ao conteúdo dos cursos, que devem ser adaptados à 

realidade local e a uma concepção democrática e pluralista, superando o mero adestramento 

profissional típico no ensino profissional do país. É preciso considerar também que, de acordo com 

as Resoluções do 5º Concut e com as teses que a Central vem defendendo em seus seminários e 

documentos para a construção de uma educação democrática, tais iniciativas voltadas para a 
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qualificação profissional devem estar vinculadas ao esforço de constituição de um sistema geral 

público de ensino, como uma das atribuições dos Centros Públicos de Ensino Profissional. 

Com a preocupação de orientar os sindicatos filiados à CUT, são feitas algumas 

recomendações sobre o que eles devem fazer para implementar cursos de reciclagem profissional no 

âmbito do convênio FATSINE. 

 

As comissões tripartites e o SINE nos estados. Orientações gerais 

As CUTs Estaduais devem tomar todas as iniciativas necessárias para a constituição das 

Comissões Tripartites Estaduais de Emprego nos seus estados. É fundamental que os membros da 

Executiva Estadual, ou pessoas que recebam essa delegação da mesma, façam parte da Comissão 

Tripartite. Para organizar a intervenção nesse Fórum é fundamental que os sindicatos filiados sejam 

informados e estimulados a participar das atividades relacionadas ao SINE local – podendo ser 

criado um grupo de trabalho que coordenado pela Executiva articule esse trabalho no estado. 

 

Projetos na área de requalificação profissional. Planejamento dos cursos 

É preciso assinalar a total ausência, no Brasil, de uma política clara para o ensino 

profissional. A inexistência de dados confiáveis, indicadores sociais, estudos e diagnósticos 

atualizados que explicitem a situação do ensino técnico e profissional, tornam problemática a 

elaboração de planos de ação e de propostas de cursos que contemplem as necessidades de 

profissionalização dos trabalhadores. Nesta direção, é importante que as propostas de organização 

de cursos, sem abandonar as circunstâncias da realidade nacional, estejam respaldadas nos 

resultados de análises e no diagnóstico das demandas locais e regionais. 

Relação com a Rede Pública de Ensino: É recomendável que a montagem dos cursos pelos 

sindicatos busque o apoio das escolas técnicas e das universidades públicas para a elaboração de 

programas conjuntos e, ao mesmo tempo, para o aproveitamento da infra-estrutura física e 

pedagógica existente – equipamentos, oficinas, laboratórios e centros tecnológicos. 

Conteúdos de ensino: Não podemos realizar a requalificação adaptativa dos trabalhadores às 

relações de trabalho. Os cursos devem propiciar a apropriação crítica de conhecimentos científicos e 

tecnológicos e de saberes mais gerais sobre o homem e a sociedade, imprescindíveis na 

conformação da cidadania. 

Nessa perspectiva, e de forma particular, os cursos devem difundir conhecimentos sobre os 

processos produtivos e as relações de trabalho, de modo a subsidiar a luta dos trabalhadores pelo 

controle do processo e do mercado de trabalho. 

Os cursos devem ter formato flexível, apresentar organização modular, de maneira a poder 

atender as necessidades e diferenciação da população trabalhadora quanto ao tempo e ritmo do 

trabalho escolar. 

É fundamental que os cursos obtenham aprovação legal através do fornecimento de créditos 

e certificados escolares reconhecidos pelo Ministério da Educação e do Trabalho, de maneira a 

serem também considerados e valorizados pelas empresas nas negociações, convenções e contratos 

coletivos. 

Orientação final: Os sindicatos devem ser orientados pelas CUTs Estaduais a apresentar projetos 

dentro dos parâmetros acima e daqueles indicados pelos representantes dos trabalhadores na 

Comissão Tripartite de São Paulo no documento: O que o sindicato deve providenciar para 

viabilizar o plano de trabalho. É de fundamental importância zelar pelo bom uso dos recursos já 
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que se trata de dinheiro que deve efetivamente servir para atender os desempregados. A CUT deve 

ser inflexível em denunciar todo e qualquer desvio de recursos ou uso espúrio ou malversação dos 

mesmos. É importante que as pessoas responsáveis nas Estaduais da CUT façam um 

acompanhamento permanente sobre o andamento desse trabalho nos sindicatos – para o qual pode 

ajudar a formação de algum grupo de trabalho permanente que integre os sindicatos interessados. 

Conclusão: É necessário reafirmar mais uma vez a importância da participação dos trabalhadores na 

formulação de políticas públicas de ensino profissional. A discussão do ensino 

profissional/educação permanente deve estar vinculada à luta pelo salário digno, liberdade de 

organização no local de trabalho e garantia de emprego. A generalização dessa compreensão é que 

poderá armar os trabalhadores e sua direção na defesa de uma proposta alternativa, classista e 

democrática aos processos de reconversão, adaptação e desregulamentação que estão sendo 

implementados pelo capital e que tendem a se acelerar. 

 

Ações a curto prazo 

Tomando por base os grandes eixos de atuação política da CUT no campo da educação e do 

ensino profissional, assim como as Resoluções do 5º Concut a respeito, detalhamos as ações que 

devem ser realizadas para atingi-los: 

* Definição do posicionamento da CUT face às mudanças tributárias que envolvem financiamento 

de atividades de formação profissional. 

* Realizar o debate sobre as resoluções do 5º Concut em todas as instâncias verticais e horizontais 

da Central, assim como deste documento de aprofundamento. 

* Realizar um seminário nacional sobre Formação Profissional, até o final de 1995, para: 

1. Aprofundar a discussão da resolução da CUT sobre formação profissional, aprovada nesta 

plenária. 

2. Conhecer as experiências dos sindicatos que oferecem cursos de formação profissional aos seus 

associados. 

3. Debater a utilização dos recursos destinados à organização de cursos sobre formação profissional 

nos sindicatos. 

4. Analisar a situação do ensino técnico público e privado, em nível estadual e federal; discutir a 

transformação das escolas técnicas federais em Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets) 

e, tendo como eixo a luta pela constituição de um sistema democrático de ensino, avaliar o processo 

de verticalização e constituição do ensino técnico em curso superior e sua relação com os chamados 

cursos universitários tradicionais. 

* Organizar através da Secretaria de Políticas Sociais, Secretaria de Formação e Secretaria de 

Política Sindical, um plano de trabalho para implementar a política de Formação Profissional da 

CUT na estrutura da Central (Escolas de Formação, estrutura vertical etc.). 

* Organizar um Seminário Internacional sobre Formação Profissional, até junho de 1996, para 

debater experiências de outros países. 

* Organizar cursos sobre o mundo do trabalho, reestruturação produtiva e formação profissional, 

destinados a dirigentes sindicais. 

* Integração num mesmo espaço de todos os setores, secretarias e instâncias da CUT, 

representações em fundos, sindicatos, que trabalham na área de formação profissional, de forma a 

encaminhar o trabalho na perspectiva da reestruturação produtiva e do emprego. 
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* Estimular os sindicatos a introduzirem em suas pautas de reivindicações a questão da formação 

profissional nos locais de trabalho. 

* Levantamento detalhado de informações sobre os fundos públicos que têm utilização privada por 

parte dos empresários na área da Formação Profissional. 

* Formulação de documento a ser amplamente divulgado sobre o uso privado de recursos públicos 

para a formação profissional, assim como das propostas da CUT em relação ao assunto. 

* Reivindicar a participação da CUT nos organismos de gestão do SENAI, SENAC, SENAR, 

SENAT etc. 

Elaborar leis para garantir esta participação. 

* Encaminhar aos organismos públicos (Fundos, Ministérios, Secretarias Estaduais etc.) a discussão 

sobre a racionalização na utilização dos recursos, para evitar ações paralelas e superpostas, na 

perspectiva da implementação de uma política nacional de formação profissional. 

* Realizar projetos unitários com administrações estaduais e municipais preocupadas com a 

formação profissional. 

* Discutir a possibilidade da utilização da Rede Unitrabalho para debater a questão da formação 

profissional e a realização de programas/convênios entre os sindicatos e as universidades que, 

voltados para o mundo do trabalho, atendam as necessidades do conjunto dos trabalhadores. 

* Organizar uma campanha na sociedade e pressionar os governos para que ofereçam condições a 

todos os trabalhadores de exercerem seu direito à educação: de completarem sua escolaridade (pelo 

menos no nível do ensino básico obrigatório) e obterem formação profissional. 

* Lutar pela aprovação da Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional – PLC-101/93 (parecer 

Cid Sabóia), reforçando as ações do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública e fortalecendo a 

visão da escola básica unitária, isto é, da formação profissional como parte do sistema regular de 

ensino e das demais políticas públicas, capaz de promover o acesso ao mundo do trabalho. 

* Reivindicar que os cursos de formação e/ou qualificação profissional obtenham aprovação legal 

através de fornecimento de créditos e certificados escolares reconhecidos pelo Ministério da 

Educação e do Trabalho e, dessa forma, sejam vinculados aos processos regulares de ensino 

(alfabetização, ensino fundamental, médio e superior), e também considerados e valorizados pelas 

empresas nas negociações, convenções e contratos coletivos. 

* Criação de comissões paritárias para acompanhamento das iniciativas de formação profissional ou 

de outros processos educacionais em curso nos locais de trabalho. 

* Orientar os sindicatos para que reivindiquem a participação na formulação e gerenciamento dos 

cursos de formação profissional organizados pelas empresas. 

* Tendo em vista que, em decorrência das mudanças tecnológicas e organizacionais na produção e 

nos serviços, a formação profissional se tornou parte integrante do processo de trabalho, a CUT 

iniciará campanha para que se transforme uma parte da jornada de trabalho em formação – sobre 

uma base mínima de 10% do tempo de trabalho (por exemplo). Este número de horas destinado à 

formação/qualificação deve ser regulamentado por lei como um direito dos assalariados a uma 

formação remunerada pelo empregador. 

* Encaminhar no sentido de uniformizar a intervenção nas Comissões Estaduais de Trabalho e 

Emprego de modo a garantir efetivamente o funcionamento tripartite dessas comissões; que a 

bancada dos trabalhadores seja constituída pelas organizações representativas no estado ou região; o 

consenso na intervenção e voto da bancada dos trabalhadores, viabilizando o exercício do direito de 

veto pela bancada. 
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CONTAG FILIA-SE À CUT 

RESOLUÇÃO SOBRE A FILIAÇÃO 

 

A Central Única dos Trabalhadores saúda a filiação da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Agricultura, Contag, considerando-a um marco na construção da nossa Central. 

Contribuindo dessa forma para consolidar a nossa central como uma entidade pluralista que 

organiza e unifica a luta dos trabalhadores do campo e da cidade. 

A partir de agora, devemos envidar esforços conjuntos para filiarmos as federações estaduais 

de trabalhadores rurais e ampliar o número de sindicatos rurais em nossas fileiras, proporcionando, 

dessa maneira, a participação da Contag em nossos fóruns de decisão, discussão e atividade na luta 

concreta. 

A 7ª Plenária conclama a todas as suas instâncias horizontais e verticais a participarem 

ativamente desse processo, buscando contatos com os sindicatos rurais e as federações estaduais no 

sentido não apenas da filiação mas fundamentalmente na integração das atividades, discussão 

política e na luta concreta dos trabalhadores. 

A 7ª Plenária delega à Executiva Nacional a condução do processo de integração, visando 

estabelecer uma unidade de luta na ação para melhor enfrentarmos os desafios que temos pela 

frente. 

 

MOÇÕES 

 

Contra membros dos Conselhos da Universidade Rural de Pernambuco 

A 7ª Plenária Nacional Zumbi dos Palmares repudia o golpe promovido pela maioria dos 

membros dos Conselhos da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que, em reunião no dia 29 

de agosto do corrente, expulsaram a comunidade do recinto, desconsiderando a lista sêxtupla para a 

Reitoria, elaborada pelo grupo vencedor das eleições naquela universidade, desconsiderando, assim, 

a resolução do próprio conselho que regulamentou o processo de escolha de novo reitor e, 

principalmente, contrariando o desejo da comunidade universitária que se posicionou claramente 

elegendo o professor Francisco Magalhães e o Grupo Gestão Coletiva para ser a nova direção da 

instituição. Este golpe, no qual cinco dos seis membros da lista foram trocados, faz parte da 

estratégia do MEC e do governo FHC, que já haviam se pronunciado de que não dariam posse ao 

candidato eleito, e assim estabelecem, numa lista, que dispõem de cinco candidatos comprometidos 

com o projeto neoliberal, o clientelismo e o sucateamento e privatização da universidade pública. 

Exigimos do MEC e da direção interventora da UFRPE que se envie a lista resultante do 

processo eleitoral que envolvam a comunidade universitária, e que se dê posse imediata ao 

candidato eleito, professor Francisco Magalhães, de forma que se restabeleça a democracia, a 

autonomia, e um projeto realmente comprometido com a universidade pública, gratuita e de 

qualidade com controle popular. 

A 7ª Plenária Nacional Zumbi dos Palmares deliberou ainda, por remeter a moção em 

questão para todas as entidades filiadas à CUT, ao MEC, à Reitoria da UFRPE e ao Sindicato dos 

Trabalhadores das Universidades Federais de Pernambuco. 
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A democratização do Judiciário interessa aos trabalhadores 

Os trabalhadores do Judiciário, por seus delegados presentes à 7ª Plenária Nacional Zumbi 

dos Palmares, manifestaram sua posição acerca do debate que se trava sobre o Poder Judiciário em 

nosso país e as reformas profundas que deverão ser realizadas objetivando a sua democratização e 

melhor funcionamento. 

É de domínio público o conservadorismo e o autoritarismo do Poder Judiciário no Brasil 

com conseqüências para seus trabalhadores e sindicalistas. Hoje, em pelo menos 11 estados da 

Federação, estamos sendo perseguidos, processados e até mesmo demitidos de forma arbitrária, em 

processos fraudulentos e armados para calar nossa voz, mesmo tendo a estabilidade de servidor 

público e de dirigentes sindicais. 

Nesse sentido propomos à CUT a realização de um amplo debate nacional sobre o tema, em 

conjunto com os demais segmentos da sociedade civil organizada. Também propomos que a Central 

adote medidas efetivas de combate às arbitrariedades praticadas pelo Judiciário contra seus 

trabalhadores, reafirmando a sua bandeira de construção de um Judiciário democrático, transparente 

e a serviço da maioria da população de nosso país. 

 

Repúdio às Cooperativas de Mão-de-obra 

A Central Única dos Trabalhadores, reunida em sua 7ª Plenária Zumbi dos Palmares, 

realizada em São Paulo, entre os dias 30 de agosto e 2 de setembro de 1995, debateu o Sistema 

Democrático de Relações de Trabalho e aprovou a seguinte resolução: 

A Lei 8.949/94 realizou o mais antigo sonho dos empregadores e dos “gatos” que 

intermediam mão-de-obra no campo e na cidade: a eliminação das obrigações trabalhistas e 

previdenciárias. 

Esta lei inclui um parágrafo no artigo 442 da CLT que prevê a não existência de vínculo 

empregatício entre os sócios de uma cooperativa e esta, nem vínculos entre estas cooperativas e 

seus contratantes de serviços. Assim, a lei abre caminho para a fraude através da formação de 

Cooperativas de Mão-de-Obra. 

Com o fim deste vínculo empregatício, o trabalhador somente terá direito a receber a quantia 

contratada pela Cooperativa, que não inclui pagamento de férias, 13o salário, descanso semanal, 

horas extras, FGTS etc. E, se o patrão e a Cooperativa não pagarem, os trabalhadores não poderão 

recorrer à Justiça, pois sua relação com a Cooperativa é de natureza civil, o que torna os processos 

mais lentos. 

Sem a relação de emprego e os direitos trabalhistas, estes trabalhadores ficarão também sem 

os direitos previdenciários. Assim, em caso de acidente de trabalho, doença, ou qualquer outro 

infortúnio, os trabalhadores ficarão sem direito a amparo e indenizações. Também não poderão se 

aposentar por idade, o que afeta especialmente os trabalhadores rurais, que conquistaram a 

aposentadoria aos 55 anos para as mulheres e aos 60 anos para os homens. 

As mulheres serão as mais prejudicadas. Sem relação de emprego perderão os direitos à 

estabilidade como gestante e nem farão jus ao salário-maternidade. 

A 7ª Plenária Zumbi dos Palmares se posiciona contrária às Cooperativas de Mão-de-Obra, 

chamando todas as entidades sindicais a se unirem para combater tal iniciativa que ataca 

frontalmente vários direitos fundamentais já conquistados pelos trabalhadores do campo e da 

cidade, inclusive a carteira de trabalho e a contratação coletiva pelos sindicatos. 
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Contra o projeto de parcelamento patronal da previdência 

No último dia 15 de agosto, a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 373-b/95, 

que autoriza novo parcelamento das dívidas dos empregadores para com a Previdência Social. 

Sob a justificativa da morosidade da justiça, líderes dos partidos governistas no Congresso, 

com a conivência do Executivo, querem impor mais esse verdadeiro assalto ao povo brasileiro. 

Esse projeto, se aprovado pelo Senado Federal e sancionado pelo Executivo será mais um 

fator de incentivo àqueles que desrespeitam a lei, não recolhendo as contribuições devidas, 

beneficiando-se, assim, os fraudadores, os sonegadores e os empregados que fazem da 

inadimplência das contribuições um meio de vida. 

Além do mais, essas contribuições devidas por esses empregadores já foram pagas pelo 

povo, pois o seu custo é sempre repassado aos preços dos produtos e dos serviços desses 

empresários. 

Mais grave ainda, no caso de governos estaduais e municipais e de cooperativas agrícolas, o 

projeto permite a negociação sobre os valores recolhidos dos salários dos trabalhadores e não 

repassados à Previdência. 

Cabe a nós, como forma de impedir que essa fraude seja levada adiante, denunciar aos 

trabalhadores e à sociedade em geral mais essa desonesta investida contra a Previdência Social. 
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