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VI Encontro Nacional da APS 
Brasília – 7 a 9 de agosto de 2015 

 
Resolução sobre Questão Sindical e Popular 

 

Considerando que:  

a) A relação entre vanguarda política, vanguarda social e luta de massas é uma 
preocupação permanente e estratégica da APS, na medida em que nos 
propomos a constituir um coletivo capaz de contribuir para que parcelas cada 
vez mais expressivas do povo avancem no seu nível de consciência política 
rumo à Revolução Socialista; 

b) A APS entende que os movimentos sociais são fontes de transformação da 
sociedade, mas são também espaços sujeitos às condições objetivas e 
subjetivas que caracterizam a conjuntura e a ação das mais diferentes forças 
políticas que neles atuam. A depender desses fatores, podem se afirmar e 
consolidar como instrumentos anti-sistêmicos ou sofrer uma acomodação à 
ordem capitalista; 
c) A APS compreende que um sindicato ou qualquer outra organização do 
movimento social deve aglutinar todos que têm interesse direto nas causas que 
defende, independentemente de suas opções político-partidárias e filosóficas 
pessoais; 
d) As nítidas diferenças entre partido e movimentos sociais, ou entre 
organizações revolucionárias e organizações sindicais e populares, justificam 
que a APS tome para si alguns dos mais caros princípios organizativos 
consagrados no segundo tipo de organização: a autonomia e a independência 
em relação ao Estado, às organizações político-partidárias, governos e 
burguesia; 
e) Nossa corrente precisa organizar e formar para a luta revolucionária militantes 
que afirmarão cotidianamente que as organizações sob sua direção ou influência 
(sindicais, populares, juventude, etc.), não são correias de transmissão de 
qualquer partido ou corrente partidária; 
f) A necessidade de construção de uma corrente com o objetivo de aglutinar 
demais setores, lutadores e lutadoras sociais que não integram a APS, busca 
ampliar e fortalecer nossa presença organizada no movimento sindical e popular; 

 

O VI ENAPS DECIDE: 

1.  Construir uma nova corrente sindical e popular, a mais ampla possível, 
comprometida com a defesa dos interesses dos trabalhadores e trabalhadoras; a 
organização e unificação da nossa ação no movimento sindical e popular; e a 
relação programática, democrática e transparente, com a vanguarda social sob 
nossa influência e agrupamentos sindicais e populares que venham a compor a 
nova corrente; 
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2.  A corrente será comprometida com a unidade da classe trabalhadora e 
defenderá a necessidade de unificação de todos os setores combativos numa 
única central sindical e popular, de acordo com os princípios que historicamente 
temos defendido; 

3.  Será uma corrente que rechaçará a partidarização das entidades 
sindicais e lutará contra a concepção de centrais de partido. Deverá ainda ser 
desenvolvido um trabalho de formação política e ideológica dos trabalhadores e 
trabalhadoras que considere as questões de classe, raça, etnia, gênero e 
sexualidade; 

4. Os e as militantes da APS que atuam no movimento sindical e popular 
devem participar da nova corrente, que será pública, com linha geral, bandeiras, 
marca pública, slogan, formas de auto-sustentação e meios de comunicação 
próprios; 

5.  Na nossa prática sindical e popular respeitamos a autonomia do 
movimento sindical e popular, consequentemente, respeitamos as posições de 
entidades sindicais e populares onde atuamos, mesmo que estas não estejam 
de acordo com as posições por nós defendidas. Porém, cabe aos militantes da 
APS disputar no movimento sindical e popular as posições coletivamente tiradas 
nas instâncias da APS, e aos militantes da futura corrente as posições 
coletivamente definidas pela corrente; 

6.  Na nossa concepção e prática sindical, reafirmamos a unidade da 
classe trabalhadora como valor estratégico, no sentido de superarmos a 
fragmentação. Assim, a futura corrente participará de todas as frentes de lutas 
comuns, buscando, com todos, a unidade na ação, a partir dos eixos 
programáticos e das bandeiras históricas da classe trabalhadora; 

7. Este VI ENAPS, à luz do acúmulo do debate que foi realizado no último 
período, reafirma a deliberação do último Ativo Sindical e Popular que o conjunto 
da militância da APS poderá defender em suas bases a filiação a uma das 
alternativas do campo combativo existentes, INTERSINDICAL-CCT ou CSP-
CONLUTAS, ou optar por não filiação a nenhuma destas - mas sem abrir mão 
da defesa da unidade dos combativos em uma única central sindical e popular, 
conforme nossos princípios. A decisão será coletiva, não sendo possível a 
participação de militantes da APS em mais de uma alternativa dentro de uma 
mesma categoria ou movimento. Os/as militantes que atuam no movimento 
popular estão desobrigados de participar das centrais sindicais, desde que seja 
uma decisão coletiva.   

8. Nas eleições sindicais vamos trabalhar para unificar os setores 
combativos numa só chapa. Caso isso não se efetive, deveremos resolver em 
que chapa ficaremos no coletivo de base da categoria, por decisão de maioria. A 
APS não permitirá que seus militantes disputem eleições em chapas diferentes; 
9. A corrente participará do “Espaço de Unidade e Ação” e da “Resistência 
Urbana”, assim como de outras frentes de lutas comuns;  
10. O VI ENAPS propõe para o conjunto da militância sindical e popular a 
realização de um Ativo Nacional para janeiro de 2016 no sentido de aprofundar e  
debater os desafios do movimento e oficializar a nova corrente nacional sindical 
e popular; 
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11.  No processo de preparação do Ativo Nacional, reafirmaremos e 
atualizaremos os termos da constituição da nossa corrente, bem como a 
definição do nome que possa representar a nossa identidade programática e 
ideológica; 

12.  Por fim, o VI ENAPS propõe formar uma comissão provisória do 
movimento sindical e popular com o objetivo de preparar o Ativo sindical e 
popular, onde será eleita a Coordenação Nacional Sindical e Popular da nova 
corrente. 

13. Comissão sindical e popular provisória eleita: Movimento Sindical - 
Carol (Bahia); Idelmar (Espírito Santo); Marcos (Pará), Tonhão (São Paulo), 
Magda (Rio de Janeiro), Nelson (Paraíba) e Aline Maria (Maranhão); Movimento 
Popular - Caetano (Bahia) e Sinval (Pará). 

 

Para Avançar a Resistência Indígena, Negra, Feminista, Ecossocialista, da 
Juventude, Popular e Contra Todas as Opressões! 
 

Ousando Lutar, Venceremos ! 


