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A alternativa transformadora (11) 

O ideário constitucional: 
o Estado e as organizações populares 

ROBERTO MANGABEIRA UNGER 

I nstituições que ajudem os bra
sileiros a se organizarem nos 
lugares em que trabalham e 

moram, a contestarem elites empre
sariais ou burocráticas e a pratica
rem um questionamento persistente 
da estrutura da sociedade — nada 
numa nova ordem constitucional pe
de ser mais importante ao País. O 
quadro institucional da auto-organi-
zação representa a contrapartida na 
vida da sociedade daquilo que a 
descentralização anti-oligárquica 
efetua na vida interna do Estado. 

Os princípios que norteiam esses 
dois tipos de instituições podem 
guiar-se por um raciocínio que assim 
se resume. Para que nos libertemos 
da influência de hierarquias e divi
sões rígidas e de preconceito que 
estreitam nossa visão de futuros 
sociais possíveis temos que diminuir 
o constraste entre os momentos 
revolucionários e os longos períodos 
rotineiros da história. Algo da quali
dade daqueles há de incorporar-se a 
estes. As instituições, que se tomam 
normalmente por dadas, devem ser 
criticadas e revistas o tempo todo, 
não só em raros momentos de 
ebulição social. A estrutura. mais 
desejável é, portanto, aquela que 
melhor fornece os instrumentos de 
sua própria reforma. O mais podero
so desses instrumentos é a auto-or-
ganização dos cidadãos. 

Ao identificar princípios constituci
onais de uma sociedade auto-organi-
zada, fixo-me, primeiro, na organiza
ção sindical para depois mostrar 
como as diretrizes lá definidas se 
podem estender a outras áreas da 
vida social. Todo o debate sobre o 
sindicalismo brasileiro começa pela 
rejeição do sistema corporativista: o 
sistema que, sob o pretexto de fazer 
do sindicalismo parte do Estado, 
submete-o aos governos. Mas há o • 
perigo de que, ao rejeitarmos a tutela 
dos sindicatos pelo Estado, abrace
mos o pluralismo sindical, que per
mite a sindicatos rivais competirem 
para representar os mesmos grupos 
de trabalhadores. 

De um lado, o pluralismo sindical 
absorve os esforços do movimento 
sindical na formação de novos sindi
catos e no combate a sindicatos 
adversários. De outro lado, separa 
radicalmente o confronto com o 
patrão e a reivindicação junto ao 
Estado. Em toda parte, o pluralismo 
favorece um grau moderado e um 
estilo .economicista de militânçia 
sindical. ; -»~ ••: 

cações econômicas a reformas insti
tucionais, a começar por aquelas que 
modificam o próprio sistema .de 
produção. 

A estrutura sindical de que preci
samos deve, portanto, combinar au
tonomia com unidade. Diferentes 
correntes de opinião, estejam ou não 
ligados a partidos políticos, podem 
concorrer a posições dentro dessa 
estrutura, assim como os partidos 
políticos concorrem a parcelas do 
poder do Estado. As duas centrais 
sindicais que existem hoje já mos
tram dentro da própria estrutura 
corporativista o que pode significar 
essa competição dentro do sistema 
da autonomia è da unidade. Sem 
fazer parte da estrutura legal, elas já 
representam um início de elo entre os 
partidos políticos e as correntes de 
opinião que dividem os trabalhado
res. Tais organizações complementa
riam a central única que faria parte 
do sistema oficial. 

Implícita nesse programa está a 
aposta de que podemos realmente 
reconciliar autonomia e unidade.-
Para ganhar essa aposta temos quê 
dar a problemas concretos, como o 
do enquadramento sindical e o do 
imposto sindical, soluções fiéis à 
reconciliação da unidade com a. 
autonomia. Um sistema unitário exi
ge unia única classificação das cate-

Nas mãos de um governo autoritó.^go4as1de,trabamadores..Mas,tenqua-,--
loWdramenfS^uTiitârió^e üriiã^còisa e~ 

meio de repressão, sobretudo quando 
combinada com as armas de controle 
que uma ordem corporativista forne
ce aos governantes. Mas numa cir
cunstância de democracia em ampli
ação, e separada de suas vinculações 
corporativistas, a unidade exerce um 
efeito oposto. Facilita uma militânçia 
sindical politizada. Politizada no sen
tido específico de vincular reivindi-

enquadramento oficial é outra. A 
divisão dos trabalhadores em catego
rias pelo Ministério do Trabalho pode 
virar apenas um esquema provisório, 
a ser modificado pelos próprios 
trabalhadores desde que a maioria 
dos membros das categorias afetadas 
concorde com cada proposta de 
revisão de enquadramento. 

Quanto ao imposto sindical, não 

precisa funcionar como mecanismo 
de domínio e corrupção.- Basta ado
tar, dentro do contexto maior de 
unidade e autonomia, algumas re
formas indispensáveis: assegurar 
que a maior parte da receita perma
neça nãs mãos dos sindicatos de 
base, assemelhar a administração do 
imposto a um sistema de financia
mento público de partidos políticos 
para que as correntes adversárias às 
diretorias eleitas possam financiar 
suas campanhas e fazer o tributo 
recair exclusivamente sobre os em
pregadores, numa medida proporcio
nal à razão de valor entre tecnologia 
e mão-de-obra. Quanto mais intensi
vo de capital seu parque produtivo, 
maior a soma de imposto sindical que 
teria que pagar a empresa. Assim, 
esse encargo trabalhista não desin-
centivaria o emprego. E os setores da 
economia que mais facilmente se 
isolam da pressão sindical teriam 
que ser os maiores financiadores dos 
movimentos de trabalhadores. 

A medida que a economia se 
democratizasse, na linha de soluções 
"ãuto-gestionárias e cooperativistas, 
fundadas na parceria do Estado com 
os pequenos empreendimentos e na 
democratização interna das estatais, 
o sindicalismo reformado assumiria 
novas funções. Não tanto de defender 
ò empregado contra o patrão mas de 
representar e(resguardar frente .ao 

-Estado^ os •interesses;e,'as;Sspir^içÕesr 

-de categorias "de "assâláriadós^e de'"' 
mini-empresários. 

As associações de moradores tal
vez se pudessem institucionalizar 
como outra forma de auto-organiza-
ção de base, ao lado do sindicalismo. 
Mas a elas melhor se ajustaria um 
sistema que combinasse, em níveis 
diferentes, unidade e pluralismo. Ao 
nível municipal e submunicipal, go
zariam de uma estrutura prevista 

pelo direito público. Atuariam como ,*; 
um contra-Estado, dando realidade à I 
idéia da participação cívica localp^' 
rivalizando com as câmaras dei-* 
vereadores, não na tarefa legislativa[<» 
mas no poder de identificar proble->£;, 
mas e de organizar pressões emV 
favor de mudanças. Os integrantes'I 
dessas organizações de base fundari-'- ^ 
am movimentos nacionais conflitan-.-.T 
tes que, livres de qualquer estrutura í " 
oficial, adotariam a organização que ••-. 
melhor conviesse a seus programas. 

Ao redor desse sistema de sindica
tos e associações de moradores, a 
ordem constitucional abriria espaços 
para um sem número dè outros tipos 
de organização popular, como, por.v, 
exemplo, movimentos dedicados k" 
defesa de uma causa ou de uma' 
maioria. A tais organizações a lèí"'-; 
asseguraria oportunidades jurídicas,"' 
consubstanciadas em facilidades p a - ^ 
ra assumir personalidade jurídica; t; 
própria, e oportunidades políticas," r. 
expressas em direitos de acesso aum r * 
sistema de comunicação aberto, desJ» -
centralizado, - contraditório. Nes sa^ ' 
faixa, autônoma 'e pluralista, dej~; 

' auto-organização popular surgiriam V 
novas estruturas experimentais, que'^ 
os sindicatos e as associações dé - ' 
moradores poderiam aproveitar. 'x"' 

Instituições como essa .ajudam .aj£ 
realizar dois sonhos qiié se confun^j 
dem. Um, de dotarmos brasileiros^, 

'tíülttiides dòs5Hnstrumentos de j i u è v ^ 
'precisam jíàra* se libertarem^ dá^T" 
opressão e do silêncio. Outro, de••' 
estabelecer no Brasil uma democra-^ 
cia que convide os cidadãos a reima1*^ 
guiarem e a refazerem as instituições >'' 
à medida que procuram satisfazer^? 
seus interesses. -*t 
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