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RELEMBRANDO UM POUCO DA HISTÓRIA 

 

A construção da CSP-CONLUTAS deve ser por nós compreendida no bojo do 
momento da luta de classes que o Brasil e uma parte da América Latina passaram nos 
anos 2000. Uma conjuntura marcada por duas grandes crises: a crise estrutural do 
capitalismo e a crise do chamado socialismo real.  

A crise estrutural do capital, que supera em termos de qualidade e importância as 
crises cíclicas do capitalismo, é marcada, a partir da década de 1970, pela 
impossibilidade de recuperar as taxas de lucro do capital. Assim, o capitalismo é 
impulsionado a buscar novas formas de se ampliar e se reproduzir. Esse processo pode 
ser resumido em seis elementos estruturantes: a) aprofundamento da desigualdade e 
ampliação do fosso entre ricos e pobres no interior de cada país e entre os países do 
mundo; b) necessidade de reconfiguração do papel do Estado, com restrição de sua ação 
social; c) ampliação do uso da força para a manutenção do controle social sobre o(a)s 
trabalhadore(a)s; d) aumento do pauperismo; e) novo desenho do mundo do trabalho 
por meio de uma nova morfologia do trabalho; e f) construção ideológica conservadora 
na busca de uma nova forma de domínio social.  

Por outro lado, e não com menor importância, vivemos também, em âmbito 
mundial, uma crise no campo da organização do(a)s trabalhadore(a)s imposta pelo 
chamado “fim do socialismo real”, com a queda do muro de Berlim em 1989 e o fim da 
União Soviética em 1991. Os impactos dessa crise, entre muitos e complexos aspectos, 
podem ser condensados em alguns elementos: a) crise no interior das organizações de 
esquerda; b) fragmentação das organizações e entidades no campo do(a)s 
trabalhadore(a)s; e c) descrença, por uma parte da esquerda, na possibilidade de 
superação da ordem do capital, limitando a luta, as ações políticas, a reformas e a lutas 
institucionais na ordem do capital e desencadeando uma priorização da luta institucional 
(parlamentar e governamental) em detrimento da organização autônoma do(a)s 
trabalhadore(a)s. 

Essas crises, que impactaram a maior parte dos países do mundo, rebatem no 
Brasil. Porém são entremeadas pelas particularidades da realidade nacional, marcada 
pela superação de vinte anos de Ditadura Civil-Militar (1964-1985), pelo processo de 
redemocratização, na luta pela promulgação da Constituição Federal de 1988, pela 
criação de grandes e importantes organizações de esquerda no Brasil, como foi o caso 
do Partido dos Trabalhadores (1980), da Central Única dos Trabalhadores (1983), do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (1984) etc., demonstrando que apesar 



das crises mundiais, a classe trabalhadora no Brasil reagia e se reorganizava naquela 
época.  

Impactados pelas crises e pelo processo de reorganização do Estado, a partir das 
diretrizes do Consenso de Washington (1989) e do projeto Neoliberal, a partir do 
governo de Fernando Collor de Mello (1990-1992), mas em especial a partir do governo 
de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), um novo cenário da luta de classes 
começa a ser desenhado no Brasil a partir da segunda metade da década de 1990.  

Pouco a pouco, a prioridade da luta pelo institucional/governamental começa a 
ser a tônica das ações do PT e de seus aparelhos de hegemonia, como a CUT, 
direcionando uma expressiva e importante parte do movimento sindical e do campo 
progressista no Brasil para a construção do projeto de conciliação de classe, que ganha 
vulto e se materializa, após a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (Lula), em 2003 para 
a Presidência da República. No processo que culmina com a vitória eleitoral de Lula e 
do PT, as antigas experiências de participação popular, democratização das instâncias 
políticas, organização autônoma do(a)s trabalhadore(a)s e fortalecimento dos 
movimentos sociais vão dando espaço à burocracia e ao aparelhamento sindical, popular 
e partidário, em nome da governabilidade e da tentativa de construção de um projeto de 
conciliação de classes.  

O distanciamento gradativo do PT e da CUT, em especial dos projetos 
estratégicos da classe trabalhadora, foi pouco a pouco sendo reconhecido por uma parte 
das entidades e das organizações políticas no campo da esquerda, como um processo de 
degeneração e de inflexão ao centro-direita, o que impulsiona a abertura de um novo 
momento na organização do(a)s trabalhadore(a)s a partir de 2003.    

A insatisfação com os rumos tomados pela CUT e a impossibilidade de disputa 
democrática, no interior da central, agravaram-se com a opção de colocar a entidade 
como “base de sustentação” do governo. Com o afastamento da CUT de suas posições 
históricas, seu apoio aos ataques implementados pelo governo Lula (especialmente as 
contrarreformas da previdência, trabalhista e universitária) e a ausência de democracia 
interna levaram o ANDES-SN, no seu 24º Congresso, realizado em 2005, em Curitiba 
(PR), a decidir pela desfiliação. 

Na ocasião, foi destacado que a desfiliação ocorria, justamente, porque o 
ANDES-SN mantinha sua posição de autonomia e combatividade. Junto à desfiliação, o 
Sindicato Nacional indicou que não pouparia esforços para continuar contribuindo para 
reconstruir a unidade do(a)s trabalhadore(a)s no terreno classista, da democracia e da 
autonomia.  

No momento em que o ANDES-SN se desfilia da CUT, já está em curso um 
novo processo de reorganização de um segmento da classe trabalhadora, 
especificamente aquele com uma orientação classista que defendia a independência de 
governos e patrões como posição das entidades sindicais. Nesse sentido, era estratégico 
que a classe trabalhadora mantivesse entidades autônomas e democráticas, e não como 
base de governos, independente de sua orientação política. É importante assinalar que as 
entidades do serviço público federal, em função do grave ataque que foi a Reforma da 
Previdência de Lula, foram as primeiras a caminhar no sentido de romper com a CUT e 
construir alternativas, a saber: SINASEFE, FASUBRA, ASSIBGE, FENASPS, etc. 

A perda da CUT como instrumento de luta da classe trabalhadora se manifestou 
por inúmeras rupturas que ocorreram desde a chegada de Lula à Presidência da 
República. Até mesmo a burocracia rachou e conformou sua própria central sindical, tal 



como o processo que resultou na criação da Central do(a)s Trabalhadores e 
Trabalhadoras do Brasil (CTB).  

No campo classista, a primeira iniciativa foi a formação da Coordenação 
Nacional de Lutas (CONLUTAS), que ocorreu em 2004, em Luziânia (GO), após um 
encontro de entidades sindicais e populares que deliberou pela criação da CONLUTAS, 
da qual o ANDES-SN participou desde os primeiros anos e ao qual se filiou após 
deliberação do 26º Congresso, realizado em 2007, em Campina Grande (PB). Pouco 
tempo depois, surgiriam iniciativas como a Assembleia Nacional Popular e de Esquerda 
(ANPE) e a constituição da Intersindical. 

Após um longo processo de recomposição, que teve na resistência aos ataques 
dos governos de conciliação de classe um de seus pontos fundamentais, foi realizado, 
entre os dias 5 e 6 de junho de 2010, em Santos (SP), o Congresso Nacional da Classe 
Trabalhadora (CONCLAT), que foi antecedido por importantes debates. Em primeiro 
lugar, diversos setores foram convencidos da importância de uma central sindical e 
popular que seria capaz de responder aos desafios postos pela nova morfologia da classe 
trabalhadora no Brasil. Assim, a decisão de constituir uma central sindical e popular 
contribui para a unidade entre sindicatos e movimentos populares para organizar as lutas 
dos setores mais oprimidos, precarizados e subalternizados da classe. A abertura para a 
participação dos movimentos contra as opressões também foi um importante avanço da 
nova central, a qual foi capaz de antecipar a crescente importância das lutas das 
mulheres, de negro(a)s e dos grupos LGBTT na luta de classes no Brasil.  

Porém, o Congresso com 3180 delegado(a)s terminou com uma ruptura. Isso se 
deu, entre outros motivos, pela forma intransigente que o campo majoritário se 
posicionou sobre a definição do nome da nova central sindical e popular. O campo 
majoritário no CONCLAT – que ainda é o campo hegemônico na CSP-CONLUTAS – 
insistiu no nome “Conlutas-Intersindical – Central Sindical e Popular”. Os outros 
setores defendiam um outro nome para que o processo de criação de um novo 
instrumento de luta da classe trabalhadora não parecesse apenas anexação dos demais 
setores ao projeto que sempre foi encabeçado por quem dirigia a antiga CONLUTAS. O 
CONCLAT terminou com rupturas e sem resultar numa síntese que colocasse a 
organização do(a)s trabalhadore(a)s em um patamar superior. Desde o movimento de 
ruptura, novas organizações surgiram também posteriormente, como a Intersindical-
Instrumento da Classe, a Unidos para Lutar e o Movimento Esquerda Socialista (MES). 

Vale destacar que no 31º Congresso em 2011, o ANDES-SN, após fazer um 
balanço dos eventos do CONCLAT, definiu pela defesa de um novo nome para a central 
sindical a ser defendido em seu primeiro congresso em 2012, compreendendo que a 
alteração possibilitaria o diálogo mais amplo com importantes segmentos organizados 
da classe trabalhadora.  

Todo o processo de sua construção apontava para o acerto de ser uma central 
sindical e popular, e por ser a com maior possibilidade de manter uma perspectiva de 
luta com base na independência de classe. 

 

A CSP-CONLUTAS E A CONSTRUÇÃO DAS LUTAS 

 

Desde a sua fundação, a CSP-CONLUTAS cumpriu e cumpre, ainda hoje, um 
papel extremamente importante na conjuntura nacional. As principais lutas e greves da 
classe trabalhadora sempre contaram com sua construção e o seu apoio, destacadamente 



com protagonismo para os processos de luta vividos nas greves contra os governos de 
conciliação de classe que atacam o funcionalismo público, contra as privatizações, nas 
mobilizações contra os megaeventos, na construção das manifestações nacionais em 
Brasília e nos estados, na greve geral de 2017, etc. Vale destacar ainda que a CSP-
CONLUTAS cumpriu um importante papel no período em que o ANDES-SN perdeu o 
registro sindical, desenvolvendo ações que visavam apoiar o Sindicato Nacional naquele 
momento de forte tensão política. 

Nessa conjuntura de acirramento da luta de classes em que o fechamento dos 
canais institucionais abertos às demandas populares, por um viés reformista e de 
conciliação de classes, levou a classe a ter nas ruas sua opção de resistência. Esse 
movimento se expressou em vários momentos da história recente do nosso país, com 
destaque para a Marcha dos 100 mil contra a Reforma da Previdência de Lula; as 
mobilizações contra os megaeventos; as greves, etc. Pouco a pouco a ruptura subjetiva 
com o regime de conciliação de classe evidenciou o descontentamento dos setores 
populares com o projeto de governabilidade e com a falta de investimento “padrão 
FIFA” nas políticas sociais. Essas insatisfações levaram às ruas as camadas sociais 
apartadas e marginalizadas de acesso e de usufruto dos direitos sociais em junho de 
2013. 

A quebra do monopólio político parlamentar sintonizou o Brasil numa nova 
conjuntura mundial, marcada por cotidianas, mas não aguda, lutas contra a ordem 
capitalista neoliberal. Assim, abria-se no Estado blindado, uma fresta, que desde o 
início do século XX não se via.  

Ainda que ideologicamente difusas e organizativamente débeis, as manifestações 
de junho de 2013 configuraram uma nova situação na luta de classes no Brasil. Acima 
de tudo, as jornadas de junho mostraram que os aparelhos de hegemonia do PT não 
eram mais capazes de pacificar as lutas. Nesse processo, a direita e a extrema-direita 
ampliaram sua organização buscando atingir o(a)s trabalhadore(a)s de forma mais 
massiva. Isso não significa afirmar que as jornadas de junho foram responsáveis pela 
ascensão da extrema-direita, mas sim que resultou das contradições do estágio atual da 
luta de classes no Brasil, assim como do fracasso e do esgotamento da política de 
conciliação de esquerda que, com a crise e as derrotas das esquerdas, abriu espaço o 
qual foi ocupado por setores de direita que souberam dialogar com a insatisfação do(a)s 
trabalhadore(a)s. 

Com a explicitação de que a crise econômica não era apenas uma “marolinha”, 
instala-se uma crise no interior dos governos de conciliação de classe, o que exigiu da 
classe trabalhadora uma reação. No processo de organização da resistência, o ANDES-
SN apontou a necessidade de fortalecer a relação do Sindicato Nacional com a nossa 
central. E, por isso, gradativamente foi ampliado o debate sobre a necessidade de 
“enraizar” a CSP-CONLUTAS nos estados, e que as seções sindicais deveriam cumprir 
um importante papel nesse movimento. No 34º Congresso deliberou-se por um CONAD 
Extraordinário para preparar a categoria e sua intervenção no II Congresso da CSP 
CONLUTAS em 2015. O objetivo do 7º CONAD Extraordinário realizado entre 2 e 3 
de maio de 2015, em Brasília (DF), foi o de pensar a atuação do ANDES-SN na CSP-
CONLUTAS, além de contribuir, com propostas organizativas e plano de ação, ao 
fortalecimento da central. Nesse CONAD, destacamos como desafios: a democracia 
interna da nossa central; a necessidade de o Sindicato Nacional levar um Plano de Lutas 
e Ação à CSP-CONLUTAS; e a importância de um balanço da central.  



O 7º CONAD Extraordinário foi fundamental para avançar no processo de 
construção da relação entre as seções sindicais e a CSP-CONLUTAS, impulsionando a 
construção da central nos Estados e nos municípios. Contudo ainda não foi o suficiente 
para garantir seu enraizamento. O resultado do debate aprofundado da nossa relação 
com a central culminou, por exemplo, em um número maior de delegado(a)s no III 
Congresso da Central (2017), além do fato de o ANDES-SN, em seu 37º Congresso, ter 
deliberado por adequar a forma de participação de sua delegação ao estatuto da central, 
ou seja, considerando a base da categoria para a contabilização do número de 
delegado(a)s e não mais apenas a partir do número do(a)s sindicalizado(a)s.  

A conjuntura foi gradativamente se agravando e a CSP-CONLUTAS, nesse 
processo, em especial após o impeachment que resultou no governo ilegítimo de Michel 
Temer, foi instrumento importante nas lutas: chamou a Greve Geral, construiu a unidade 
na luta com outras Centrais Sindicais e construiu uma agenda nacional de lutas que 
contribuiu para a resistência contra a EC 95/2016, a construção da Greve Geral de 28 de 
abril de 2017 e do #OcupaBrasília, em 24 de maio de 2017, além do apoio às ocupações 
de escolas, de universidades e de institutos em 2017. Após a posse do presidente Jair 
Bolsonaro, a CSP-CONLUTAS participou da construção da Greve Nacional da 
Educação em 15 de maio de 2019, do 2º Dia Nacional de Luta em Defesa da Educação 
Pública e contra a Reforma da Previdência em 30 de maio de 2019 e se empenhou muito 
na construção da base da Greve Geral do dia 14 de junho de 2019. 

Enquanto o ANDES-SN aprofundava sua atuação na CSP-CONLUTAS, se 
agravava o acirramento da luta de classes no Brasil e os ataques do governo da extrema-
direita contra os serviços públicos e os direitos sociais, ficando explícita a necessidade 
de construção de uma frente unitária de resistência para além das organizações que já 
construímos, a qual fosse capaz de aglutinar mais organizações e entidades. A 
dificuldade de se organizar uma greve geral com as centrais engessadas pela burocracia 
é outro elemento norteador do debate e da necessidade de ampliar o arco de unidade de 
ação. Nessa conjuntura, a CSP-CONLUTAS se coloca como entidade com disposição 
para radicalizar e avançar na pauta de defesa dos direitos, ao mesmo tempo em que se 
coloca em um movimento autoproclamatório que potencializa sua condição de “única 
central e espaço classista”. 

O aprofundamento da crise estrutural do capital se expressou com uma grave 
crise econômica. Com a opção da presidente Dilma Rousseff de responder a crise 
atacando direitos do(a)s trabalhadore(a)s e favorecendo o grande capital, o que fez com 
que a conciliação de classes perdesse uma parte importante da sua base social. Abriu-se 
então uma outra crise política em 2015, a qual resultou no impeachment de Dilma em 
2016.  

Um novo ciclo de reorganização da classe trabalhadora se abre a partir de 2016. 
Uma parte do(a)s dirigentes sindicais e de movimentos populares que estavam no 
governo retornam para suas entidades e organizações de origem, em alguns casos, como 
no ANDES-SN, impulsionando disputas internas. Outro elemento que merece destaque 
é o fato de que uma parte das entidades da educação que havia se colocado como base 
de sustentação do governo federal, até mesmo participando dos espaços governamentais 
oficiais e abandonando a construção autônoma da classe trabalhadora, retornou às 
construções por fora do Estado.  

Outro ponto que também impulsionou divisões foi as diferentes análises da 
conjuntura e dos elementos que levaram ao processo de impedimento da presidenta 
Dilma, dividindo o movimento e a esquerda. Essas divergências, aliadas a outras 



diferenciações de análise da realidade social, levaram a importantes rupturas no interior 
das organizações políticas, incluindo a CSP-CONLUTAS. 

Essa nova conjuntura impulsionou a formação de dois principais blocos no 
interior da central, o bloco hegemônico “Bloco Classista Operário e Popular” e o bloco 
“Somos Todos CSP”. A divisão da central sindical e popular em blocos dificultou 
bastante a atuação do ANDES-SN, que por se posicionar sempre pelas deliberações do 
conjunto do nosso sindicato e não pelas posições de forças políticas, passou a ser 
impulsionado a expressar suas posições de forma mais sistemática. Muitas vezes, pelas 
divergências políticas, sem poder se posicionar com nenhum dos blocos, o que nos 
colocou em uma posição isolada no interior da central. A maior expressão dessa 
realidade foi o fato de o ANDES-SN, no último processo eleitoral para a composição da 
Secretaria Executiva Nacional (SEN) da Central, mesmo sendo a maior entidade filiada 
à CSP-CONLUTAS, ter se mantido com apenas uma vaga na SEN, pelo fato de montar 
“chapa independente”. Contraditoriamente, forças políticas que se organizam como 
oposição de entidades conquistaram mais vagas na SEN, assim como movimentos 
populares sem nenhuma precisão de sua base.   

Daí em diante, especialmente a partir de 2017, a relação interna na CSP-
COLUTAS foi se deteriorando. A luta política passou a ser marcada pelos embates 
internos, com muita dificuldade de construção da unidade necessária para a luta política 
geral e os enfrentamentos contra a política do capital materializada nos governos e no 
Congresso Nacional.  

As disputas internas passaram a ser pautadas pela construção artificial da 
hegemonia, com a filiação de entidades e de movimentos populares com os quais não é 
possível dimensionar sua real expressão na realidade social, mas que acabam por se 
sobrepor às entidades. A CSP-CONLUTAS passou a se caracterizar como uma central 
de forças políticas e não de entidades, como prevê seu estatuto. A expressão maior desse 
fato é que oposições filiadas à central acabaram por eleger representantes em duas 
chapas distintas para a secretaria executiva, ou mesmo entidades filiadas também se 
inserem em chapas distintas para garantirem a representatividade de suas forças 
políticas. E quando há necessidade de substituição é realizada não por indicação da 
entidade, mas sim da força política. Vale destacar que essa política teve resultados 
desastrosos, com destaque especial para a ruptura do Movimento dos Trabalhadores 
Sem Teto (MTST) com a CSP-CONLUTAS, implicando sua saída da central em julho 
de 2012, decorrente da política de autoconstrução do bloco hegemônico. 

           A realidade interna da CSP-CONLUTAS, expressão da realidade política do 
país, se agrava diante da atual conjuntura em que um governo de extrema-direita chega 
ao poder. As diferentes análises, que são por vezes inconciliáveis, tomam o debate 
político e acabam por intensificar as disputas no interior da central, o que tem levado a 
uma certa dificuldade para a construção de estratégia conjunta da central. Assim, são 
exemplos: a posição sobre a Venezuela e a Síria; a aproximação com a bandeira 
partidária do “fora todos”, por meio da consigna “fora todos os corruptos e corruptores”; 
a demora e em alguns momentos a recusa, pelo bloco hegemônico, de assumir a 
bandeira pelas liberdades democráticas, etc. 

As divergências não são registradas e nem consideradas. A prática, por parte do 
bloco hegemônico, é de sufocar as divergências e não permitir nem mesmo que fiquem 
registradas em atas, como é o exemplo das propostas de resolução apresentadas na 
Coordenação Nacional da central, que, ao serem derrotadas, sequer passam a compor o 
relatório para a memória histórica. Essa prática passa uma falsa impressão de que existe 



um consenso na central e que todas as forças e entidades concordam com a resolução 
aprovada. Esse é o caso frequente do ANDES-SN, o qual tem apresentado resoluções, 
com base nas análises e nas deliberações do Sindicato e sequer tem seu texto registrado 
nos anais da central. Importante exemplo dessa prática é o caso dos debates sobre a 
posição política da CSP-CONLUTAS sobre a Venezuela, passando a impressão de que 
todas as entidades, organizações e movimentos que compõem a central corroboram com 
a posição do bloco hegemônico, o que não é real, pelo menos no caso do ANDES-SN. 

Uma nova conjuntura se abre com o esgotamento do processo de reorganização 
da classe trabalhadora a partir da crise do projeto de conciliação de classe e da saída do 
PT do governo federal, ao mesmo tempo em que cresce o projeto da extrema-direita no 
Brasil. Nessa conjuntura, uma nova quadra se abre para a perspectiva de reorganização 
da classe trabalhadora, que demanda um movimento duplo, por um lado de resistência 
no âmbito das organizações e das lutas contra a retirada de direitos e em defesa das 
liberdades democráticas, e por outro da necessidade de se construir um projeto 
estratégico para a classe trabalhadora. Projeto esse que demanda uma ação unitária e 
estratégica que amplie os horizontes das atuais organizações políticas que o ANDES-SN 
constrói, do qual é exemplo a CSP-CONLUTAS. Nesse processo, é necessário lutar 
contra o sectarismo e pela ampliação do diálogo e da construção unitária com setores 
classistas da classe trabalhadora, o que não tem se configurado como uma prática do 
campo hegemônico da central. 

Nesse percurso, ações sectárias e as bandeiras divisionistas continuam a 
predominar na construção da CSP-CONLUTAS. O bloco hegemônico apresenta 
inúmeras resistências na construção de outros espaços, tal como observamos no 
processo de construção do Fórum Sindical, Popular e de Juventudes por Direitos e 
Liberdades Democráticas. O papel da CSP-CONLUTAS no interior do Fórum poderia 
ser decisivo no processo de reorganização da classe trabalhadora, mas a posição da 
central, de se autoproclamar o espaço de reorganização da classe trabalhadora, dificulta 
a construção de outros espaços. 

O agravamento da crise interna da central, no último período, contribuiu para a 
sua fragilização. Para assegurar uma hegemonia absoluta, até mesmo nas coordenações 
estaduais da central, o bloco hegemônico realizou intervenções burocráticas, criou 
movimentos artificiais manipulando ou ferindo o estatuto da própria entidade. Assim, 
por exemplo, uma associação de imigrantes venezuelanos criada recentemente pela 
força dirigente, sem uma base social que pode ser aferida, possui uma delegação 
idêntica a do ANDES-SN. Mais grave foi a intervenção no estado do Ceará, em que o 
bloco hegemônico, por meio da Coordenação Nacional, autorizou intervenção na 
composição da Coordenação Estadual, permitindo o ingresso de representante de 
oposição de uma entidade que já é filiada à central. Isso tudo para mudar a correlação de 
forças, mesmo que ferisse o estatuto da CSP-CONLUTAS. Na prática, o ocorrido na 
intervenção do Ceará abre precedente que possibilita que grupos políticos que se auto 
intitulem “oposição” dentro do ANDES-SN também possam se vincular à CSP-
CONLUTAS, o que ataca frontalmente a nossa defesa da central sindical como uma 
organização de entidades e não de forças políticas. Outro caso que também merece ser 
destacado é o da “intervenção” no Rio Grande Sul quando o bloco hegemônico, em 
explícita ação artificial, filiou entidades do campo para garantir a hegemonia na 
coordenação estadual da CSP-CONLUTAS. 

Nessa mesma linha diretiva, as disputas sectárias e, em especial, a política 
hegemonista da atual maioria também impossibilitaram ou prejudicaram a participação 
da CSP-CONLUTAS em diversos espaços, por exemplo, na construção unitária do 8 de 



Março de 2018 em alguns estados. Outro exemplo, especialmente grave, foi o 
inchamento dos espaços da central por meio da introdução de diversos movimentos e 
oposições sem qualquer análise de sua base real para garantir delegado(a)s nos espaços 
deliberativos da Central. A falta de transparência nas prestações de contas e a falta de 
um debate profundo sobre as resoluções de finanças debatidas nas reuniões da 
Coordenação Nacional mostram que, para a força majoritária, não há uma preocupação 
com a sobrevivência ou o enraizamento social real da central, mas priorizam as disputas 
internas.  

Diante disso, a participação do ANDES-SN no 4º Congresso da Central é 
fundamental. O maior desafio é levarmos para a CSP nossas posições em defesa de uma 
central sindical e popular, baseada na organização democrática e pela base, que de fato 
se constitua como uma organização de frente única, em que caibam diferentes 
organizações de perspectiva classistas e que tenham como horizonte a organização de 
uma nova ordem social.  

A conjuntura se acirra e os ataques aos direitos e às liberdades democráticas se 
intensificam. Nossa compreensão é a de que para enfrentar os desafios que estão postos 
para a classe trabalhadora o fortalecimento da nossa Central é também uma tarefa que 
contribui no processo de enfrentamento aos ataques e às retiradas de direitos. É preciso 
entender que todas as contradições que se expressam no interior da CSP-CONLUTAS 
são determinadas pelos desafios dos movimentos da classe trabalhadora no Brasil. 
Práticas burocráticas, aparelhamento por forças políticas, atuação superestrutural e 
outros problemas são parte da história de um movimento sindical que esteve 
estreitamente atrelado ao Estado. São problemas que não são exclusivos da CSP-
CONLUTAS, mas do movimento sindical e popular no Brasil, e que devem ser 
combatidos por todo(a)s que de fato queiram construir uma outra ordem social. 

 

BREVE PANORAMA DA ORGANIZAÇÃO DA CSP-CONLUTAS E A 
PARTICIPAÇÃO DAS SEÇÕES SINDICAIS DO ANDES-SN 

 

O ANDES-SN, desde sua filiação, inicialmente a CONLUTAS, em 2007, e 
posteriormente a CSP-CONLUTAS em 2011, se esforçou em construir o enraizamento 
da central nos estados, e em particular a partir do impulsionamento da participação 
efetiva das seções sindicais tanto no âmbito político quanto financeiro, com base nas 
deliberações dos Congressos e do CONAD, conforme verificamos a seguir.  

Entre avanços e retrocessos, a atual organização da CSP-CONLUTAS se 
encontra ainda limitada no que tange à construção de coordenações estaduais da central, 
com apenas nove estados organizados, que são: CE, BA, MG, PA, PE, RJ, SP, MA e 
RS1. Nos estados em que a central está organizada, a avaliação sobre o trabalho 
desenvolvido é muito diversa, com experiências positivas, por exemplo, AM e BA e 
outros estados em que a política desenvolvida pela central não tem contribuído para o 
avanço da unidade de ação. A CSP-CONLUTAS é formada hoje por entidades 
nacionais, movimentos sociais urbanos e rurais, movimento estudantil, movimento de 
contra as opressões, minorias das direções de entidades, oposições à direção de 
entidades e às organizações nacionais, a exemplo da organização do(a)s 
venezuelano(a)s e do(a)s haitiano(a)s. 

                                                 
1 Informação passada pela Secretaria Nacional da CSP-CONLUTAS em março de 2019. 



No que tange a participação das seções sindicais na organização da CSP-
CONLUTAS nos estados, apesar dos muitos esforços e das inúmeras deliberações do 
ANDES-SN, buscando impulsionar o enraizamento da central, apenas 39 seções 
sindicais, em algum momento, se vincularam efetivamente à Central, sendo que dessas 
apenas 13 estão com a contribuição de 5% sobre os 80% da arrecadação que fica na 
seção sindical regular, conforme quadro a seguir fornecido pela tesouraria da CSP-
CONLUTAS Nacional, em março de 2019: 

 

PARTICIPAÇÃO DAS SEÇÕES SINDICAIS DO  
ANDES-SN NA CSP-CONLUTAS 

Estado Seção Sindical do ANDES-SN Situação 
AC ADUFAC REGULAR 

AM ADUA INADIMPLENTE 

AP SINDUFAP REGULAR 

BA ADUFS - Feira de Santana REGULAR 

BA ADUNEB INADIMPLENTE 

BA ADUSC INADIMPLENTE 

BA ADUSB REGULAR 

CE SINDIUVA REGULAR 

CE SINDURCA INADIMPLENTE 

GO ADCAJ INADIMPLENTE 

GO ADCAC INADIMPLENTE 

MA APRUMA REGULAR 

MG APESJF REGULAR 

MG ADUFSJ REGULAR 

MG SINDCEFET-MG INADIMPLENTE 

MS ADUEMS INADIMPLENTE 

MS ADLESTE INADIMPLENTE 

MT ADUFMAT INADIMPLENTE 

PA ADUFPA INADIMPLENTE 

PA SINDUEPA INADIMPLENTE 

PA SINDUNIFESSPA INADIMPLENTE 

PE ADUFEPE INADIMPLENTE 

PI ADCESP INADIMPLENTE 

PI SINDCEFET/SINDIF PI INADIMPLENTE 

PR ADUNIOESTE INADIMPLENTE 

PR ADUNICENTRO REGULAR 

PR SESUNILA REGULAR 

RJ ADUFRJ INADIMPLENTE 

RJ ADUFF INADIMPLENTE 

RJ ADUNIRIO INADIMPLENTE 

RJ ASDUERJ INADIMPLENTE 

RJ ADUR REGULAR 

RO ADUNIR INADIMPLENTE 

RR SESDUF- RR REGULAR 



RS ADUFPEL REGULAR 

RS SEDUFSM REGULAR 

SC SINDUFFS INADIMPLENTE 

SC SSind do ANDES-SN na UFSC REGULAR 

SE ADUFS- SE REGULAR 

SP ADUNICAMP REGULAR 

SP ADUNESP INADIMPLENTE 

 

O quadro acima, que não é muito diferente da época em que o ANDES-SN era 
filiado à CUT, é uma das expressões das dificuldades que temos localmente para 
participar da construção efetiva da central. Há entraves no âmbito político e em alguns 
casos também financeiro, mas que devem ser objeto de reflexão do conjunto da 
categoria.  

Na última reunião da Coordenação Nacional da CSP-CONLUTAS, no mês de 
maio de 2019, foi aprovada uma “Resolução Financeira”, a qual prevê, em linhas gerais, 
que as entidades filiadas que reconhecerem seus débitos junto à central, e que 
retomarem o pagamento regular a partir de abril de 2019, poderão voltar a usufruir de 
todos os direitos políticos no âmbito da central. Na prática, uma “anistia” às dívidas, já 
que as entidades podem propor uma forma de parcelamento sem limites e sem regras 
para seu retorno.   

No quadro de agravamento da luta de classes, em um momento que as análises 
apontam para a necessidade de avançarmos no processo de reorganização da classe 
trabalhadora, se faz necessário realizar o balanço sobre os limites e as possibilidades de 
construção da CSP-CONLUTAS. 

Dessa forma, no momento atual, o principal desafio é atuar no interior da CSP-
CONLUTAS para superar os problemas aqui mencionados. Nossa atuação deve se 
pautar pela necessidade de aprofundar a democracia interna, a construção pela base e a 
autonomia e a independência. O classismo e a combatividade da CSP-CONLUTAS são 
aspectos que devem ser valorizados, mas não podem se restringir à mera 
autoproclamação nem mesmo no isolacionismo, e tendo em vista essa perspectiva de 
que nossas resoluções congressuais para a CSP-CONLUTAS serão apresentadas. 

O 4º Congresso Nacional da CSP-CONLUTAS, que vai acontecer entre os dias 
15 e 18 de agosto de 2019, na cidade de São Paulo, deve se constituir como um espaço 
amplo de debate e de fortalecimento do projeto classista e de construção da central 
como uma frente ampla.  

 

 

TR – 14 
O 64º CONAD do ANDES-SN delibera: 

 

1. Que a liberação de dirigentes sindicais da central deve ser deliberada por consenso ou 
pelo menos proporcionalidade qualificada em votação no âmbito da secretaria 
executiva. 



2. Que a CSP-CONLUTAS faça um estudo sobre a proporcionalidade da representação 
dos movimentos populares, filiados à Central, que não podem ter sua base social 
aferida. 

3. Que as diferentes posições expressas em “resoluções” para a coordenação nacional e 
a secretaria executiva passem a constar dos relatórios das reuniões. 

4. Que o ANDES-SN apresente resoluções que expressem o acúmulo e as deliberações 
do Sindicato Nacional, por setor, e que se apliquem à política da CSP-CONLUTAS, em 
especial os planos de luta do GTPE, GTPAUA, GTPCEGDS, GTSSA, GTPFS, GTCeT 
e setores. 

 


