
A organização no local de trabalho                      

é a primeira arma dos trabalhadores 

 
Devem existir mais de dois mil livros sobre a história e as lutas dos 

trabalhadores no Brasil. Mas não conheço nenhum que trate a fundo do tema das 

Comissões de Fábrica ou mais amplamente da Organização por Local de Trabalho. Sim, 

em muitos livros fala-se deste tipo de organização. Virou até sigla conhecida, OLT. 

Mas, na maioria dos livros sobre os trabalhadores este tema ou é esquecido ou tratado 

de raspão.   

Aqui, neste livro de Neto e Adriana, ao contrário, este é o tema central. Ao longo 

destas páginas aparecem muitos assuntos. O livro nos fala da origem da classe operária 

brasileira, da implantação das leis trabalhistas, da Ditadura militar de 64, da explosão 

das greves em 1978, da chegada do neoliberalismo e da crise mundial de hoje. Fala um 

pouco de tudo, mas em cada fase, em cada momento o centro é sempre a organização no 

local de trabalho. Esta é, na visão dos autores, a primeira arma dos trabalhadores. Não é 

a única. São necessários sindicatos, centrais, partidos, tudo isso para se chegar a um 

verdadeiro governo da classe trabalhadora. Mas, o começo, o primeiro passo, o que 

garante todos os outros passos é esse: a organização na base. Organização no local de 

trabalho. Ou como se diz, hoje, no “chão da fábrica”. 

 Os dois companheiros escrevem num momento em que a classe trabalhadora, no 

Brasil e no mundo, está perdendo direitos. No mundo todo o projeto neoliberal retira 

direitos conquistados pelos trabalhadores com dois séculos de lutas. Vivemos hoje a 

sociedade do lucro absoluto para o capital, para os donos do capital sejam eles 

banqueiros, donos de indústrias ou dos serviços. Lucros astronômicos sem nenhum 

disfarce do tal “estado de bem estar social”. Emprego, salário, saúde, aposentadoria, 

tudo está piorando ou está sendo retirado ou rebaixado para garantir o lucro absoluto 

para os patrões. O livro nos fala das mil tramoias para o capital sair sempre mais 

vitorioso. É só lembrar do Banco de Horas, da PLR, das metas impostas ou do ritmo de 

trabalho e dos estragos na saúde de homens, mulheres, jovens e velhos. Essas são as 

saídas dos patrões e dos seus governos para a crise. 

Neto e Adriana escrevem sobre a longa experiência da classe trabalhadora de se 

organizar no local de trabalho para resistir e vencer o inimigo que está cada dia mais 

preparado. Em todo o livro afirmam que a Organização por Local de Trabalho é sempre 

o primeiro passo, o começo na luta contra a exploração do capital. Os autores 

destrincham as várias experiências e as várias visões de Comissões por Local de 

Trabalho e dão as pistas para hoje.  

A mensagem geral do livro é que a organização no local de trabalho precisa ser 

uma arma afiada e bem usada pela classe trabalhadora. Fundamentam sua visão com 

dezenas de exemplos, de dados, de tabelas e de recuperação histórica do nosso país e de 



outros países. A visão de fundo é que “a classe operária é internacional” e 

consequentemente sua luta também deverá ser internacional, a partir da organização, 

politização e enfrentamento no local de trabalho. 

 

Adriana e Neto, analisam experiências vivas recentes de comissões de Fábrica, 

com a da Ford dos Metalúrgicos de São Bernardo; da Asama, nascida na área da 

Oposição Metalúrgica de S. Paulo; e de várias experiências estimuladas pelo sindicato 

dos Metalúrgicos de São José dos Campos. A partir destas experiências diferente e as 

vezes contrárias, chegam a conclusões que servem para quem quer pensar uma 

Organização por Local de Trabalho que caminhe rumo a um mundo sem exploração e 

numa perspectiva do socialismo.  

Para eles, se “Queremos decidir o que produzir, em que ritmo produzir e com 

qual matéria prima produzir, não é possível fazer essa luta sem um conhecimento do 

processo produtivo e dos efeitos desses processos na saúde humana. (...) E nada disso 

poderemos conquistar sem Organizações por Local de Trabalho que assumam a tarefa 

em suas mãos“.  E esta OLT deve ser democrática, com o máximo de participação dos 

trabalhadores. Tem que agir com independência e autonomia com relação primeiro aos 

patrões, depois a qualquer governo, a partidos e até ao sindicato. Um livro útil, 

necessário e bom para fazer pensar. 

                  Vito Giannotti 


