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Nosso Tempo 

 

 

Esse é tempo de partido, 

tempo de homens partidos. 

Em vão percorremos volumes, 

viajamos e nos colorimos. 

A hora pressentida esmigalha-se em pó na 

rua. 

 

Os homens pedem carne. Fogo. Sapatos. 

As leis não bastam. Os lírios não nascem 

da lei. Meu nome é tumulto, e escreve-se 

na pedra. 

 

Visito os fatos, não te encontro. 

Onde te ocultas, precária síntese, 

penhor de meu sono, luz 

dormindo acesa na varanda? 

 

Miúdas certezas de empréstimos,  

nenhum beijo 

sobe ao ombro para contar-me 

a cidade dos homens completos. 

Calo-me, espero, decifro. 

As coisas talvez melhorem. 

São tão fortes as coisas!. 

 

 

 

Mas eu não sou as coisas e me revolto. 

Tenho palavras em mim buscando canal, 

são roucas e duras, 

irritadas, enérgicas, 

comprimidas há tanto tempo, 

perderam o sentido, apenas querem explodir  

Esse é tempo de divisas, 

tempo de gente cortada. 

De mãos viajando sem braços, 

obscenos gestos avulsos 

É tempo de meio silêncio, 

de boca gelada e murmúrio, 

palavra indireta, aviso 

na esquina. Tempo de cinco sentidos 

num só. O espião janta conosco. 

É tempo de cortinas pardas, 

de céu neutro, política 

na maçã, no santo, no gozo, 

amor e desamor, cólera 

branda, gim com água tônica, 

olhos pintados, 

dentes de vidro, 

grotesca língua torcida. 

A isso chamamos: balanço. 

 

 

Carlos Drummond de Andrade 



 

 

RESUMO 

 

 

MOLINA, Helder. Sindicato: movimento com sinais trocados. Entre a subversão e a adaptação 

ao novo sócio-metalismo do modo de produção capitalista. 2012.  348f. Tese (Doutorado em 

Políticas Públicas e Formação Humana) – Faculdade de Educação, Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012. 

 

A presente tese tem por finalidade refletir sobre a contradição e o conflito que vive o 

movimento sindical brasileiro diante de um processo de adaptação ao sócio-metabolismo do 

capital e sua lógica. Considera-se que esse processo de adaptação, burocratização, sustenta-se 

no transformismo e no pragmatismo, que foi gradativamente incorporado por grande parcela 

dos dirigentes sindicais, fruto do abandono das ideologias socialistas e da perspectiva 

estratégica de ruptura com o modo de produção capitalista, e de uma práxis de que é possível 

reformar e humanizar o capital e o capitalismo. Tratou-se, assim, de analisar e compreender 

esse processo, que está dialeticamente em disputa na CUT, evidenciando os conflitantes 

projetos estratégicos, em debate no seu interior, e fora dela. No Brasil, o movimento sindical 

não ficou imune a nova sociabilidade capitalista e à ofensiva neoliberal. Essa adaptação vai 

alterando profundamente suas concepções e orientações políticas. Verificamos uma tendência 

cada vez mais presente de que a Central que nasceu com fortes elementos de contestação à 

ordem capitalista, de defesa dos interesses históricos dos trabalhadores, como a luta pelo 

socialismo e pela emancipação dos trabalhadores, se transforma em ferramenta política e 

organizativa para manutenção do capital e seu projeto econômico e societal. Num sentido 

macro, com base nesses postulados teórico, num primeiro momento, foi realizada uma revisão 

da literatura existente sobre o tema, historicizando os processos sócio-históricos e políticos que 

consubstanciaram e metamorfosearam o objeto, e analisando as transformações e 

reconfigurações do modo de produção capitalista, os condicionantes históricos e políticos 

dessas mudanças na ideologia, organização e prática sindical em seu setor majoritário, a CUT. 

Como fonte foram tomados os materiais produzidos pelos sujeitos coletivos CUT e outras 

centrais sindicais (cadernos de análises políticas, teses de congressos sindicais, textos, 

relatórios, publicações em livros e revistas) e outras análises e publicações produzidas por 

estudiosos do tema. Acompanhamos e participamos dos congressos sindicais, encontros 

temáticos, seminários, cursos de formação, planejamento, elaboração e desenvolvimento de 

projetos. As concepções políticas e ideológicas das lideranças estão presentes, representadas 

direta ou indiretamente, nas teses congressuais, resoluções políticas, e textos de análise das 

centrais e suas distintas tendências que as compõe, e que foram fontes fundamentais de 

referências para análise no nosso trabalho. Assim, analisamos, a partir dos referenciais teóricos 

clássicos e contemporâneos, o papel histórico e imediato dos sindicatos e do movimento 

sindical, buscando contextualiza-lo historicamente, sua necessidade, contradições, 

possibilidades e limites, como instrumento de classe na luta pela construção de um projeto 

societário de transformação econômica, social e política, na perspectiva da emancipação 

humana. Investigamos e visamos compreender as determinações e os condicionantes sócio 

políticos que impactaram o mundo do trabalho e os sindicatos. E Além disto, discutimos as 

alternativas, tarefas e desafios aos sindicatos e ao movimento sindical 

 

Palavras-chave: Movimento sindical. Trabalho. Capitalismo. Ideologia. Projeto Político. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

MOLINA, Helder. Union: movement with changed signs. Between the subversion and the 

adaptation to a new socio metabolism of the capitalism production way. 2012.  348p. Thesis 

(Doctorate in Public Politics and Human Formation) – Education College, Rio de Janeiro State 

University, Rio de Janeiro, 2012. 

 

The present thesis has the purpose to make us reflect on the contradiction and the 

conflict that the union movement lives before facing a socio metabolism adapting process of 

the capital and its logistics. It is considered that this adapting process, this bureaucratization 

process, is supported in transformism and pragmatism, which was gradually incorporated by a 

great part of the union leaders, as a result of the abandonment of socialist ideologies and of the 

strategic perspective of rupture with the capitalism production way, and with a praxis that is 

possible to remodel and humanize the capital and the capitalism. Thus, this thesis regards the 

analyses and comprehension of this process, which is dialectically in a fight at CUT, making 

the conflicting strategic projects clear, in debate inside and outside CUT. In Brazil the union 

movement was not immune to a new sociability and to the neoliberal offensive.  This 

adaptation goes deeply on changing its conceptions and politics orientations. We have verified 

an increasingly tendency that the Central which was born with strong elements of capitalism 

order contestation, of historical worker`s interests defense, such as the fight for the socialism 

and the workers` emancipation, has become a political and organizational tool to the capital 

maintenaince and its economical societal project. In a broader sense, based on these theoretical 

assumptions, at first, it was performed a revision of the existing literature about the theme, 

historicizing the socio historical and political processes that consubstantiated and 

metamorphosized the object, and analyzing the transformations and reconfigurations of the 

capitalism way of production, the historical and political influences of these changes in 

ideology, organization and union practice in its major sector, the CUT. As an information 

source, materials produced by CUT collective subjects, and other union centers were taken 

(notebooks of political analysis, thesis from union congresses and publications in books and 

magazines) and also other analyses and publications produced by scholars on the theme. We 

have followed up and we have taken part in union congresses, thematic meeting, seminars, 

training courses, planning, production and development of projects. The political and 

ideological conceptions of the leaderships are present, represented either directly or indirectly, 

in congressional thesis, political resolutions, and texts of analysis of the Centrals and its distinct 

tendencies, which were crucial sources of references for analysis in our paper. Therefore, we 

analyzed from classical and contemporary theoretical references, the historical and immediate 

role of the unions and the union movement, seeking to contextualize it historically, its 

necessities, contradictions, possibilities and limits, as a class instrument in a battle for a 

construction of a social project of economic, social and political transformation, in a 

perspective of human emancipation. We have investigated and we aim to understand the 

determinations and the socio politics conditionings that have affected the labor world and the 

unions. Besides, we have discussed the alternatives, tasks and challenges to the unions and to 

the union movement. 

 

Keywords: union movement, labor, capitalism, ideology, political project. 
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Os Indiferentes 
 

Odeio os indiferentes. Como Friedrich Hebbel,  acredito que "viver significa tomar partido". Não podem existir os 

apenas homens, estranhos à cidade. Quem verdadeiramente vive não pode deixar de ser cidadão, e partidário. 

Indiferença é abulia, parasitismo, covardia, não é vida. Por isso odeio os indiferentes. A indiferença é o peso morto 

da história. É a bala de chumbo para o inovador, é a matéria inerte em que se afogam freqüentemente os 

entusiasmos mais esplendorosos, é o fosso que circunda a velha cidade e a defende melhor do que as mais sólidas 

muralhas, melhor do que o peito dos seus guerreiros, porque engole nos seus sorvedouros de lama os assaltantes, 

os dizima e desencoraja e às vezes, os leva a desistir de gesto heroico.                                           

A indiferença atua poderosamente na história. Atua passivamente, mas atua. É a fatalidade; e aquilo com que não 

se pode contar; é aquilo que confunde os programas, que destrói os planos mesmo os mais bem construídos; é a 

matéria bruta que se revolta contra a inteligência e a sufoca. O que acontece, o mal que se abate sobre todos, o 

possível bem que um ato heróico (de valor universal) pode gerar,  não se fica a dever tanto à iniciativa dos poucos 

que atuam quanto à indiferença, ao absentismo dos outros que são muitos.  

O que acontece, não acontece tanto porque alguns querem que aconteça quanto porque a massa dos homens abdica 

da sua vontade, deixa fazer, deixa enrolar os nós que, depois, só a espada pode desfazer, deixa promulgar leis que 

depois só a revolta fará anular, deixa subir ao poder homens que, depois, só uma sublevação poderá derrubar. A 

fatalidade, que parece dominar a história, não é mais do que a aparência ilusória desta indiferença, deste 

absentismo.  

Há fatos que amadurecem na sombra, porque poucas mãos, sem qualquer controle a vigiá-las, tecem a teia da vida 

coletiva, e a massa não sabe, porque não se preocupa com isso. Os destinos de uma época são manipulados de 

acordo com visões limitadas e com fins imediatos, de acordo com ambições e paixões pessoais de pequenos 

grupos ativos, e a massa dos homens não se preocupa com isso.  

Mas os fatos que amadureceram vêm à superfície; o tecido feito na sombra chega ao seu fim, e então parece ser a 

fatalidade a arrastar tudo e todos, parece que a história não é mais do que um gigantesco fenômeno natural, uma 

erupção, um terremoto, de que são todos vítimas, o que quis e o que não quis quem sabia e quem não sabia quem 

se mostrou ativo e quem foi indiferente. Estes então se zangam, queriam eximir-se às conseqüências, quereriam 

que se visse que não deram o seu aval, que não são responsáveis.  

Alguns choramingam piedosamente, outros blasfemam obscenamente, mas nenhum ou poucos põem esta questão: 

se eu tivesse também cumprido o meu dever, se tivesse procurado fazer valer a minha vontade, o meu parecer, 

teria sucedido o que sucedeu? Mas nenhum ou poucos atribuem à sua indiferença, ao seu cepticismo, ao fato de 

não ter dado o seu braço e a sua atividade àqueles grupos de cidadãos que, precisamente para evitarem esse mal 

combatiam (com o propósito) de procurar o tal bem (que) pretendiam. 

A maior parte deles, porém, perante fatos consumados prefere falar de insucessos ideais, de programas 

definitivamente desmoronados e de outras brincadeiras semelhantes. Recomeçam assim a falta de qualquer 

responsabilidade. E não por não verem claramente as coisas, e, por vezes, não serem capazes de perspectivar 

excelentes soluções para os problemas mais urgentes, ou para aqueles que, embora requerendo uma ampla 

preparação e tempo, são, todavia igualmente urgentes. Mas essas soluções são belissimamente infecundas; mas 

esse contributo para a vida coletiva não é animado por qualquer luz moral; é produto da curiosidade intelectual, 

não do pungente sentido de uma responsabilidade histórica que quer que todos sejam ativos na vida, que não 

admite agnosticismos e indiferenças de nenhum gênero.  

Odeio os indiferentes também, porque me provocam tédio as suas lamúrias de eternos inocentes. Peço contas a 

todos eles pela maneira como cumpriram a tarefa que a vida lhes impôs e impõe quotidianamente, do que fizeram 

e, sobretudo do que não fizeram. E sinto que posso ser inexorável, que não devo desperdiçar a minha compaixão, 

que não posso repartir com eles as minhas lágrimas.  

Sou militante, estou vivo, sinto nas consciências viris dos que estão comigo pulsar a atividade da cidade futura que 

estamos a construir. Nessa cidade, a cadeia social não pesará sobre um número reduzido, qualquer coisa que 

aconteça nela não será devido ao acaso, à fatalidade, mas sim à inteligência dos cidadãos.  Ninguém estará à janela 

a olhar enquanto um pequeno grupo se sacrifica, se imola no sacrifício. E não haverá quem esteja à janela 

emboscado, e que pretenda usufruir o pouco bem que a atividade de um pequeno grupo tenta realizar e afogue a 

sua desilusão vituperando o sacrificado, porque não conseguiu o seu intento. 

Vivo, sou militante. Por isso odeio quem não toma partido, odeio os indiferentes.  

(Antonio Gramsci, 1917) 

http://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/a/agnosticismo.htm


12 

 

 

INTRODUÇÃO 

  
Desconfiai do mais trivial, na aparência singela.  

E examinai, sobretudo, o que parece habitual.  

Suplicamos expressamente: não aceiteis o que é 

de hábito como coisa natural, pois em tempo de 

desordem sangrenta, de confusão organizada, de 

arbitrariedade consciente, de humanidade 

desumanizada, nada deve parecer natural. Nada 

deve parecer impossível.  

(BRECHT, Nada é impossível de mudar). 

 

 

Tempo de balanço, laços cortados, projetos estilhaçados, identidades dilaceradas, 

encruzilhadas, incertezas. Como diz Carlos Drummond de Andrade, nosso tempo é um tempo 

partido. Mas pode ser tempo de transição, travessia, pontes, mediações, invenção do novo.  

A luta de classes é uma arena de possibilidades contraditórias. Aprendemos que 

somente é possível fazer mudança social quando os “de baixo” se organizam e pressionam por 

transformações radicais. Portanto, o palco das mudanças e das transformações numa ordem 

desigual e autoritária como a nossa são as ruas.  Não haverá mudanças, se não se criar uma 

consciência coletiva solidária, socialista e militante, entre os lutadores do povo.  

Não basta apenas aos “de baixo” se organizarem. Em cada luta devem-se extrair as 

lições necessárias para que os trabalhadores não sejam capturados pelas artimanhas dos “de 

cima”. Para isso, é preciso a compreensão histórica da necessidade de os trabalhadores 

desenvolverem uma estratégia para a superação do capitalismo e a construção de uma 

sociedade socialista, do nível de consciência política do povo em cada momento histórico, mas 

também procurar fazer de cada luta um acúmulo de forças que vise fundamentalmente à 

transformação radical. Radical sim, no sentido de ir-se à raiz dos problemas, sabendo que 

somente a construção de uma sociedade de homens livres e associados poderá levar à real 

emancipação humana. 

O tempo, o contexto e o processo de análise do objeto. 
A utopia está lá no horizonte. Aproximo-me 

dois passos, ela se afasta dois passos. 

Caminho dez passos e o horizonte corre dez 

passos. Por mais que eu caminhe, jamais 

alcançarei. Para que serve a utopia? Serve 

para isso: para que eu não deixe de 

caminhar. (EDUARDO GALEANO, A 

utopia). 
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Nossa atividade prática e reflexão teórica se referenciam na inquietante provocação feita 

por Florestan Fernandes sobre o papel dos intelectuais engajados e militantes, cuja ação busca 

realizar três deveres: Não se deixar cooptar;  não se deixar liquidar: Garantir vitórias para o 

povo.  

Uma pesquisa, estudo, tese, que analise concretamente a atualidade, deve ‘ir além’, da 

formalidade, princípios e métodos interpretativos. Um outro de seus legados é a resistência 

revolucionária. O papel do pensamento crítico e militante é combater o recuo ideológico, seja 

tático e estratégico, quando parece ser norma a concessão à ideologia burguesa, há que se 

erguerem vozes indômitas, para retomar as bases do da luta anticapitalista, denunciando o 

adesismo, resistindo ao colaboracionismo, e também ao pretenso evolucionismo defendido 

pelos pensamento e prática esquerdista, movidas pelo fetichismo das concepções dogmáticas ou 

mágicas, de que a humanidade caminha numa marcha inelutável do capitalismo para o 

socialismo. 

Florestan Fernandes (1995), num de seus mais combativos e lúcidos textos – Revolução, 

um fantasma que não foi esconjurado - alertava que se sobrevivem as crises de longa duração,  

e se persiste o clamor rancoroso dos que sofrem os dilemas sociais, a ordem econômica, social 

e política está condenada. Generaliza-se o saber de que na civilização vigente fica a gênese das 

iniquidades, das psicoses,  e do padrão de desumanização do ser humano.  

As duas alternativas são a decadência capitalista e a barbárie civilizatória, ou escrever a 

história a contra pelo, na perspectiva do socialismo. De que lado nos situamos? Deixar que a 

civilização mais rica da humanidade pereça miseravelmente ou levar avante os processos de 

renovação sem limites que ela contém, sob a égide do socialismo revolucionário?  

Uma indagação nos move nos últimos anos. Os sindicatos estão em crise? Por todos os 

lados se fala da crise, das mudanças dos paradigmas sindicais, do desmonte da identidade 

originária do sindicalismo, enfim, da paradoxal encruzilhada histórica quem estes enfrentam. 

São vozes pertinentes à esquerda, discursos eloquentes à direita, nos meios acadêmicos, nas 

mídias hegemônicas, nos movimentos populares, nos próprios sindicatos, entre os próprios 

militantes.  

A percepção da crise aparece sistematicamente nas análises sobre os sindicatos, no Brasil 

e no mundo. Este é um terreno de dissenso. Existem profundas divergências de interpretação 

quanto aos efeitos, impactos, e principalmente sobre os desdobramentos presentes e futuros de 

tal crise, e sobre quais as alternativas.  

  Há um razoável acordo entre a academia e o mundo sindical na constatação de que ele 

enfrenta enormes problemas e dificuldades, que exigem reflexão sobre a sua orientação 
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político-ideológica, ação, organização-forma de intervenção e perspectivas tático-estratégicas, 

fruto das alterações radicais na composição e estratificação da sua base social, provocadas pela 

radical mudança no processo produtivo. Essa crise se relaciona com a enorme ofensiva 

desregulamentadora, para eliminar ou enfraquecer os direitos históricos dos trabalhadores. 

Em tempos de crise, a arena da luta de classes é ocupada por múltiplos sujeitos sócio 

históricos e, em tempo das grandes crises históricas, surgem novos atores que tornam ainda 

mais complexo o mosaico político. Por isso, é necessária a análise das relações de força entre 

os diversos grupos sociais em disputa pela hegemonia, pois somente através dela seremos 

capazes de determinar teoricamente quais serão as saídas operadas para uma crise orgânica.  

As classes sociais, os grupos, os diferentes atores políticos estão em relação uns com os 

outros. Essas relações podem ser de confronto, de coexistência, de coooperação e estarão 

sempre revelando uma disputa de forças, de domínio, igualdade ou de subordinação. As ações 

da trama social e política se desenvolvem em determinados espaços que podem se considerados 

como cenários. O cenário de um conflito pode se deslocar de acordo com o desenvolvimento da 

luta. Passar das ruas e praças para o parlamento, daí para os gabinetes ministeriais e daí para os 

bastidores.  

Cada cenário apresenta particularidades que influenciam o desenvolvimento da luta e 

muitas vezes o simples fato de mudar de cenário já é uma indicação importante de uma 

mudança no processo. A capacidade de definir os cenários onde as lutas vão se dar é um fator 

de vantagem importante.  

No atual cenário, ou contexto sócio-histórico há, claramente, uma crise de hegemonia do 

capital, que vamos discutir neste trabalho. Aprendemos com Antonio Gramsci, que na  crise de 

hegemonia, as ideologias dominantes perdem força e os laços existentes entre dominantes e 

dominados, entre governantes e governados, vão se enfraquecendo. Os aparelhos privados de 

hegemonia, operados pelos intelectuais orgânicos e tradicionais das classes dominantes, já não 

conseguem soldar o bloco histórico em torno da concepção de mundo burguesa, destruindo as 

ligações entre a superestrutura e a estrutura, na qual a classe trabalhadora não se sente mais 

representada pelos interesses das classes dominantes. (CHAUI, 2000). 

Concordando com Chaui (2000), nesses cenários, o consenso vai, paulatinamente, se 

dissolvendo e a agitação das classes subalternas cresce na medida exata desta dissolução. Na 

crise de hegemonia, tais classes deixam de acreditar na capacidade dirigente dos governantes, 

que se mostram incapazes de solucionar os aspectos mais deletérios da crise sobre a sociedade 

como um todo.  

Gramsci identifica essa crise de hegemonia, isto é, de direção, quando. 
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A classe dominante perde o consenso, ou seja, não é mais ‘dirigente’, mas unicamente 

‘dominante’, detentora da pura força coercitiva, isto significa exatamente que as grandes 

massas se destacaram das ideologias tradicionais, não acreditam mais no que antes 

acreditavam etc. A crise consiste justamente no fato de que o velho morre e o novo não 

pode nascer: neste interregno, verificam-se os fenômenos patológicos mais variados 

(2002a, p. 184). 

 

O presente trabalho se construiu nesse terreno histórico de encruzilhada, de crise de 

hegemonia do capital, esgotamento do velho, e do desafio diante do novo ainda em processo de 

gestação, o contraditório terreno da história, atentos à alerta de Marx, pois. 

Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como bem entendem; não a 

fazem sob circunstâncias que escolhem por si mesmos, mas sob circunstâncias já 

existentes, dadas e transmitidas desde o passado. A tradição de todas as gerações mortas 

pesa como um pesadelo sobre os cérebros dos vivos. E, tão logo se acham ocupados 

revolucionando-se a si mesmos e às coisas, criando algo que não existia antes, 

precisamente nessas épocas de crises revolucionárias eles conjuram ansiosamente os 

espíritos do passado para pô-los a seu serviço, deles obtendo nomes, gritos de guerra e 

roupagens a fim de apresentar essa nova cena na história do mundo num disfarce de coisa 

abalizada pelo tempo e numa linguagem emprestada. (MARX, 1978, p.17). 

 

Assim, o objeto desta pesquisa consiste em analisar e compreender as mediações e 

contradições que fundaram as bases político-ideológicas do chamado novo sindicalismo e da 

CUT (1982/1983), no contexto da transição da ditadura civil militar para a nova reconfiguração 

política e jurídica do estado democrático burguês. Novo sindicalismo este,  que na nossa 

concepção, operou uma transformação nos fundamentos de sua ideologia e projeto político, 

pressionados pela hegemonia burguesa e sua nova sociabilidade, nas duas últimas décadas 

(1990/2011). 

Para nós, o conhecimento é uma mediação que nos remete à práxis, isto é, à ação 

concreta na realidade, que para se aprofundar de maneira mais consequente, precisa de 

reflexão, do autoquestionamento, da teoria que nos remete à ação, que enfrenta seus acertos e 

desacertos, cotejando-os com a prática,  

Parafraseando Galeano (2005), pode-se dizer que somos produzidos e produzimos o que 

somos através da práxis. Somos o que fazemos, e, sobretudo aquilo que fazemos para mudar o 

que somos. Nossa identidade reside na ação e na luta. Por isso, a revelação do que somos 

implica dialeticamente na denúncia daquilo que nos impede de ser o que podemos ser. 

Mediações e contradições estas, que se reconfiguraram, ao longo dos últimos trinta anos, 

principalmente no período histórico de reestruturação e metamorfose da hegemonia capitalista. 

Confronta-las com as determinações e condicionantes engendradas pela violenta e profunda 

hegemonia das políticas e ideologias neoliberais no Brasil e no mundo, buscando verificar se 

houve uma adaptação, ou resistência a essa hegemonia da ordem capitalista, que impactaram o 

mundo do trabalho e os sindicatos.  
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Somos sujeitos históricos, a construção de nossa consciência é resultado de processos 

sócio-políticos e interações ético-culturais. Produzimos e somos produzidos historicamente. A 

escolha de um objeto de estudo é resultado de fatores objetivos, colocados pelas necessidades, 

interesses e demandas acadêmicas e profissionais, mas, sobretudo, pelas motivações subjetivas, 

construídas a partir das experiências vividas e das tomadas de posições ético-políticas diante da 

realidade que nos cerca.  

  Um estudo acadêmico, para aqueles que lutam pela igualdade social e emancipação 

humana, deve contribuir para transformar concretamente as condições de vida dos 

trabalhadores somar esforços para sua luta emancipatória enquanto classe. Na nossa trajetória, 

como na história da classe trabalhadora, nas diversas derrotas e fracassos, e tantas vitórias, 

sempre esteve presente, embora muitas vezes inconsciente, a advertência de Marx, 

A escolha deste tema vincula-se à nossa trajetória de vida, cuja identidade é o 

movimento sindical, no qual temos referência, militância política, atividade profissional.  

Trabalhamos há de 19 anos no movimento sindical, e outros movimentos sociais com formação 

política, assessoria, consultoria de formação e planejamento. 

Esta análise tem no materialismo histórico e dialético os referenciais teóricos, clássicos e 

contemporâneos, posto que buscam compreender o papel histórico e imediato dos sindicatos e 

do movimento sindica. Deste modo vamos contextualizando-os sócio-historicamente em suas 

contradições e mediando permanentemente as possibilidades e limites, como instrumento de 

classe na luta pela construção de um projeto societário de transformação econômica, social e 

política, na perspectiva da emancipação humana e social, de caráter socialista e democrático.   

Discutimos, também, as alternativas, tarefas e desafios com que se defrontam os 

sindicatos e ao movimento sindical, como afirmamos anteriormente, diante da atual crise de 

hegemonia e das metamorfoses sócio-metabólicas do modo de produção capitalista e da 

complexidade da luta de classes no tempo presente. 

Ao longo de anos de militância política, ideologicamente vinculadas ao campo do 

marxismo, enfrentando os dilemas e contradições próprias da luta de classes, e coerentes com 

nosso referencial teórico-político. Num esforço intelectual de buscar compreender os processos, 

determinantes e condicionantes históricos, políticos e ideológicos sobre a realidade do mundo 

material em que estamos inseridos.  

Trabalhamos com categorias de análises elaboradas por autores clássicos como Karl 

Marx, Friedrich Engels, Edward P. Thompson, Vladimir I. Lênin, Léon Trotsky, Ernest 

Mandell, Antonio Gramsci, Rosa Luxemburgo, Gyorgy Luckács, Karel Kosik, e por 

contemporâneos como Eric Hosbsbawn, Stiván Mèszáros, Slavoj Zizek, Frederic Jameson, 
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Florestan Fernandez, Ricardo Antunes, Armando Boito Jr, Daniéle Linhart, Robert Castel, 

Giovanni Alves, Jose Dari Krein, Iram Jácome Rodrigues, Gaudêncio Frigotto, Maria Ciavatta, 

Marcelo Badaró de Mattos, Teones França, Emir Sader, Francisco Oliveira, Carlos Nelson 

Coutinho, Leandro Konder, Marcio Pochmann,  

Numa relação dialética, trabalhamos com categorias como luta de classes,
1
 hegemonia, 

contra hegemonia,
2
 contradição

3
, totalidade

4
, conflito, revolução passiva, transformismo

5
, 

cooptação, ideologia
6
, sociedade civil, mediação

7
 e  historicidade.  

                                                 
1
   Marx faz da relação de propriedade a relação social determinante que opõe, no modo de produção capitalista, 

os proprietários dos meios de produção e os proletários detentores unicamente da sua força de trabalho. A classe 

social é definida como o conjunto dos agentes sociais colocados nas mesmas condições no processo de produção e 

que têm afinidades ideológicas e políticas. Para Marx, a luta econômica deveria transformar-se em luta política e 

numa revolução social que provocasse o afundamento do modo de produção capitalista e o desaparecimento das 

classes. A divisão da sociedade em classes é consequência dos diferentes papéis que os grupos sociais têm no 

processo de produção. É do papel ocupado por cada classe que depende o nível de fortuna e rendimento, o género 

de vida e numerosas características culturais das diferentes classes. As classes caracterizam- se pela ideologia de 

classe – conjunto de traços culturais, englobando doutrinas, crenças, princípios morais, ideais, etc. Uma classe 

social só existe plenamente quando toma consciência da sua existência através da luta, nuns casos para manter os 

privilégios, noutros para destruir a dominação que sobre ela se exerce. A luta de classe é, assim, um elemento 

essencial da sua afirmação e tomada de consciência. A classe social representa uma divisão efetiva da sociedade, e 

não meramente metodológica, que implica lutar contra a classe antagônica. (MARX, 1975) 

 
2
 O conceito Gramsciano de hegemonia é amplo, decorrente de sua percepção de sociedades Ocidentais mais 

complexas. O Estado se ampliou, adquiriu novas determinações, que na época de Marx e Engels ou não existiam 

ou ainda eram incipientes; do que resultou a socialização da política (sindicatos, partidos de massa, sufrágio 

universal, dentre outras conquistas), ocorrida, sobretudo a partir de 1870. Essa socialização criou uma nova esfera 

do ser social, que Gramsci chamou de sociedade civil. Com isso, o Estado deixou de ser poder de opressão de uma 

classe sobre outra, e passou a adotar também, como recurso de poder, a busca do consenso, da legitimação, do 

consentimento, que se expressam através da adoção por uma classe, ou bloco de classes, dos valores inicialmente 

formulados por outras classes ou outros blocos de classes  Direção intelectual e moral,(BOTTOMORE, 1988). Nos 

Cadernos do Cárcere, "hegemonia" é definida como a capacidade de um Estado ou de um grupo social de 

apresentar-se como portador de interesses gerais e de convencer os outros Estados ou grupos sociais de que os 

interesses que representa são, de fato, interesses comuns. A ênfase recai, aqui, no caráter consensual dos interesses 

defendidos pelo grupo social hegemônico, conquistado a partir do convencimento.  (COUTINHO, 1997)  

 
3
 Os momentos contraditórios são situados na história com sua parcela de verdade, mas também de erro; não se 

misturam, mas o conteúdo, considerado como unilateral é recaptado e elevado a nível superior. A dinâmica 

Hipótese+Desenvolvimento+Tese+Antitese+Dialética,  expressa a contundência desta concepção, afirmando que 

tudo é fruto da luta de ideias e forças, que na sua oposição geram a realidade concreta, que uma vez sendo síntese 

da disputa, torna-se novamente tese, que já carrega consigo o seu oposto, a sua antítese, que numa nova luta de um 

ciclo infinito gerará o novo, a nova síntese. A hipótese fundamental da dialética é de que não existe nada eterno, 

fixo, pois tudo está em perpétua transformação, tudo está sujeito ao contexto histórico do dinâmico e da 

transformação. Outro elemento é a ideia de totalidade, a percepção da realidade social como um todo que está 

relacionado entre si. Há também as contradições internas da realidade, em relação ao valor e não valor, lucro ou 

não lucro, por exemplo, dentro da produção, seja essa positiva ou negativa. Para o materialismo histórico e 

dialético, o processo do pensamento correspondem às leis da realidade. A dialética não é só pensamento: é 

pensamento e realidade a um só tempo. Mas, a matéria e seu conteúdo histórico ditam a dialética do marxismo: a 

realidade é contraditória com o pensamento dialético. A contradição dialética não é apenas contradição externa, 

mas unidade das contradições, identidade: "a dialética é ciência que mostra como as contradições podem ser 

concretamente idênticas, como passam uma na outra, mostrando também porque a razão não deve tomar essas 

contradições como coisas mortas, petrificadas, mas como coisas vivas, móveis, lutando uma contra a outra em e 

através de sua luta." (LEFEBVRE (1979), Lógica formal/ Lógica dialética, trad. Carlos Nelson Coutinho). 
4
 A categoria de totalidade significa (...), de um lado, que a realidade objetiva é um todo coerente em que cada 

elemento está, de uma maneira ou de outra, em relação com cada elemento e, de outro lado, que essas relações 

formam, na própria realidade objetiva, correlações concretas, conjuntos, unidades, ligados entre si de maneiras 
completamente diversas, mas sempre determinadas(LUCKACS, 1967, p.240)  
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Para Acácia Kuenzer (1999) a metodologia se define através da expressão de leis 

universais, (categorias metodológicas que definem a forma de investigação) e sua aplicação ao 

particular (as categoria de conteúdo, específicas para cada pesquisa e determinadas a partir de 

seu objeto), isso confirma a necessidade dialética de dois movimentos, um de aproximação e 

explicitação da perspectiva epistemológica que define as escolhas do pesquisador, e outro, a 

discussão de categorias e conceitos que sirvam de elementos demarcadores da pesquisa. 

Entendida como totalidade concreta, a realidade (e o movimento sindical como 

objeto de estudo), para ser explicitada, exige um esforço de abstração e teorização do seu 

movimento, buscando ir além da aparência caótica, do simulacro, da imagem, do espetáculo e 

do instantâneo, decomposição do todo para poder reproduzir concretamente a estrutura da 

coisa, como possibilidade de compreendê-la em suas múltiplas dimensões. 

Konder (1994) entende que, para a dialética marxista, o conhecimento é totalizante e 

a atividade humana, em geral, é um processo de totalização, que nunca alcança uma etapa 

definitiva e acabada. Qualquer objeto que o homem possa perceber ou criar é parte de um 

todo. Em cada ação empreendida, o ser humano se defronta, inevitavelmente, com problemas 

                                                                                                                                                           
5
 Na concepção de Gramsci, nas sociedades ocidentais,  Estado se “ampliou”, adquiriu novas determinações que 

ainda não existiam, ou existiam só embrionariamente, na época de Marx e Engels e na sociedade russa em que 

Lenin operou. Essas novas determinações resultaram da socialização da política (nascimento de sindicatos, 

formação de partidos de massa, conquista do sufrágio universal, etc.), ocorrida sobretudo a partir de 1870. Tal 

socialização leva à criação de uma nova esfera do ser social, que Gramsci chamou precisamente de “sociedade 

civil”, num sentido muito diverso daquele presente no uso deste termo por Marx. Com isso, o Estado deixou de ser 

o simples “poder de opressão” de uma classe sobre outra, deixou de agir apenas através da coerção - era assim que 

o Estado aparecia definido no Manifesto comunista de 1848 e na obra de Lenin e dos bolcheviques - e passou a 

adotar também, como recurso de poder, a busca do consenso, da legitimação, da direção intelectual e moral, que se 

expressam através da adoção por uma classe (ou bloco de classes) dos valores inicialmente formulados por outra 

classe (ou bloco de classes). É a essa direção intelectual e moral que Gramsci chamou de hegemonia, um 

fenômeno que, para ele, manifesta-se em todo o “Ocidente” e não só na sociedade italiana. 
6
Ainda sobre a categoria totalidade, Karel Kosik diz que quilo de onde a ciência inicia a própria exposição já é 

resultado de uma investigação e de uma apropriação crítico-científica da matéria. O início da exposição já é um 

início mediato, que contém em embrião a estrutura de toda a obra. Todavia, aquilo que pode, ou melhor, deve 

constituir o início da exposição, isto é, do desenvolvimento científico (exegese) da problemática, ainda não é 

conhecida, no início da investigação. O início da exposição e o início da investigação são coisas diferentes. O 

início da investigação é casual e arbitrário, ao passo que o início da exposição é necessário (1976, p.31). 
7
  Lukács é a melhor referência para estudo e aprofundamento sobre a categoria mediação. Para ele, a mediação é 

uma relação entre as categorias da singularidade, particularidade e universalidade estão entre si,  objetivamente, 

numa constante relação dialética convertendo-se constantemente uma m na outra, e no fato de que, objetivamente 

o movimento ininterrupto no processo do  reflexo da realidade conduz de um extremo a outro.  

De fato, enquanto no  conhecimento teórico este movimento de dupla direção vai realmente de um extremo  a 

outro, tendo o termo intermediário  à  particularidade, uma função mediadora em  ambos os casos, no reflexo 

estético o termo intermediário torna-se literalmente o  ponto do meio, o ponto de recolhimento para o qual  os 

movimentos convergem.  Neste caso, portanto, existe um movimento da particularidade à universalidade (e  vice-

versa), bem como da particularidade à singularidade (e ainda vice-versa) e em  ambos os casos o movimento para 

a particularidade é conclusivo. Tal como  gnosiológico, o reflexo estético quer compreender, descobrir e 

reproduzir, com seus  meios específicos, a totalidade da realidade em sua explicitada riqueza de conteúdos e  

formas.   
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interligados. Por isso, para encaminhar uma solução para os problemas, o ser humano precisa 

ter uma certa visão de conjunto deles. É a partir da visão do conjunto que se pode avaliar a 

dimensão de cada elemento do quadro. 

Hegel, segundo Nóbrega (2005), afirma que a verdade é o todo
8
. Se não 

enxergarmos o todo, podemos atribuir uma compreensão de uma verdade mais geral. A partir 

da negação dos conceitos do próprio objeto, ou seja, todo ser é a unificação de forças 

contraditórias. Mas o que vem a fundamentar a dialética de Hegel
9
 é o pressuposto de que a 

razão é a única via para se chegar à verdade, neste contexto, o "Real" é o racionalizável, 

considerando que a meta da razão é a liberdade.  

A dialética hegeliana parte do princípio da identidade de opostos. Ela se compõe de várias 

unidades, das quais Hegel enumera três: tese, antítese e síntese. A tese poder ser entendida 

como o momento da afirmação; a antítese é o momento da negação da afirmação, gerando a 

tensão que origina a síntese, o último momento que corresponde à negação da negação, ou 

seja, é o resultado da antítese anterior, no qual suspende a oposição entre a tese e a antítese. 

A síntese representa uma nova realidade marcada pela aparição da Razão Absoluta, da 

consciência de si, ou, o que dá no mesmo, da autoconsciência. A dialética é o movimento 

contraditório dentro de unidades que a cada nova etapa nega e supera a etapa anterior, num 

fluxo contínuo de superação-renovação. Hegel sustenta a ideia de que um princípio não 

basta em si mesmo, pois carrega em si a contradição e a luta de opostos. Esse processo de 

superação-renovação é o que Hegel chama de processo de explicitação (NÓBREGA, 2005, 

p.17). 

No entender deste autor, a dialética é também um processo de concretização. O 

momento inicial da tríade é de abstração, por ser mais amplo, pois englobam as três etapas em 

seus movimentos contínuos e opostos. O momento final do processo que resulta na síntese é o 

menos amplo, é a fase final do primeiro ciclo dialético que eliminou as demais. Daí que, o que 

é importante, o movimento dialético representa o processo que vai do abstrato até o concreto.  

No entender de Marx(2005) o pensamento dialético parte da questão da negação e do 

movimento para poder explicar a estrutura da sociedade. A concepção hegeliana expressa que a 

verdade do agora é apenas verdade imediata, mas no outro plano deixa de ser, é a própria 

negação da verdade, porém continuará sendo verdade, não imediata. O exemplo de que uma 

                                                 
8
 Em Hegel, a verdade é um movimento: existem verdades relativas (finitas, parciais etc.) no caminho do espírito 

absoluto, isto é, da vervade absoluta. A verdade absoluta é a totalidade plena, mediada, não mais contraditória, das 

verdades relativas. A Verdade não é a mesma coisa que a certeza em um juízo. Esta última, a certeza, está no nível 

do juízo do Entendimento (Verstand), por definição, um juízo parcial; a verdade se encontra no nível do juízo da 

Razão (Vernunft), pois é a totalidade que consegue conter o fundamento e o fundado, a essência e a aparência. 

partir da negação dos conceitos do próprio objeto, ou seja, todo ser é a unificação de forças contraditórias.  

  
9
As quatro principais obras de Hegel são publicadas num intervalo de 15 anos. Primeiramente foi a 

Fenomenologia do Espírito em 1807. Depois, de 1812 a 1816 Hegel publica três livros da Ciência da Lógica que 

darão suporte para a estruturação do método dialético. Em seguida, a primeira edição da Enciclopédia das 

Ciências Filosóficas, em 1817. Por último, Princípios da Filosofia do Direito, em 1821 (NOBREGA, 2005) 
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mesa, ou um papel não é a verdade imediata da arvore, é uma negação, porém ela é verdadeira 

quando se fala que era uma arvore, a mesa ou a folha é uma não-arvore (Hegel, 2002)  

Marx (2005), ao discutir a metáfora hegeliana,  explica que dentro das relações 

sociais de produção, a mesa ou folha não é apenas uma não-arvore, ou seja, a negação, mas é 

um furto de um trabalho, que poderá ser de valor de uso ou de troca, mas ambas serão frutos 

de um trabalho humano, na qual a força de trabalho coloca-se em consumo produzindo 

trabalho, isto é põe em movimento as leis naturais, produzindo a mesa ou a folha. 

A visão de conjunto é sempre provisória e nunca pode pretender esgotar a realidade 

a que ele se refere, conforme Konder (1994). A realidade é sempre mais rica do que o 

conhecimento que a gente tem dela. Há sempre algo que escapa às nossas sínteses; isso, 

porém, não nos dispensa do esforço de elaborar sínteses, se quisermos entender melhor a 

nossa realidade. A síntese é a visão de conjunto que permite ao homem descobrir a estrutura 

significativa da realidade com que se defronta, numa situação dada. E é essa estrutura 

significativa - que a visão de conjunto proporciona - que é chamada de totalidade. 

A totalidade é mais do que a soma das partes que a constituem. No trabalho, por 

exemplo, dez pessoas bem entrosadas produzem mais do que a soma das produções 

individuais de cada uma delas, isoladamente considerada. Na maneira de se articularem e de 

constituírem uma totalidade, os elementos individuais assumem características que não 

teriam, caso permanecessem fora do conjunto.  

Essa apropriação e reconstrução do objeto, conforme Kosik (1998) se relaciona a 

três graus (momentos) do método dialético: Apropriação da matéria, pleno domínio do 

material, incluindo os elementos e dados históricos disponíveis; análise de cada forma de 

desenvolvimento do próprio material e investigação da coerência interna, isto é, determinação 

das várias formas de desenvolvimento. 

Ao analisar a contemporaneidade do movimento sindical, e em particular do novo 

sindicalismo/CUT, nosso estudo busca a (re) criação da totalidade concreta, como concepção 

dialético materialista do conhecimento do real, num processo indivisível, cujos momentos são 

de destruição da pseudoconcreticidade (no nosso caso, o novo sindicalismo/CUT), isto é, da 

fetichista e aparente objetividade do fenômeno, e o conhecimento do caráter histórico do 

fenômeno (a denominada crise de identidade dos sindicatos, e do movimento sindical oriundo 

e vinculado à CUT), no qual se manifesta de modo característico a dialética do particular, e 

sua função objetiva e lugar que ocupa no corpo social.  
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Movimento sindical: objeto dialeticamente em movimento e sua materialidade 

contraditória. 

 Sentimos, por solidariedade e laços éticos, as 

dores e a aflição de todos os pássaros engaiolados, 

a fome de todos os famintos e o frio das crianças 

que perambulam pela noite em busca de pão e 

abrigo. Tempos sombrios estes, e nele nos 

movemos, por terrenos movediços, onde saber 

equilibrar-se, mais que uma ciência, é uma obra de 

arte primorosa. (Helder Molina, 1998).  

 

Se a aparência, o invólucro e a superfície das coisas fossem a explicitação de sua 

essência, do interno, e concreto destas, não haveria a necessidade da pesquisa, da investigação 

epistemológica e empírica, da ciência, enfim. A produção da ciência está intrinsecamente 

vinculada ao método, que deriva do grego, meta + odos = caminho para.  

É improvável o conhecimento da realidade sem um caminho para desvenda-la. Esse 

caminho, e o conseqüente desvelamento não é delimitado arbitrariamente, ao contrário, guarda 

intima e inseparável relação com a concepção que temos da realidade, do que é o real para nós. 

Ou seja, a definição do método do conhecimento não é independente do objeto do 

conhecimento.  

Tarefa complexa é a de delimitar um objeto que se encontra dialeticamente em 

movimento. O método, nestas circunstâncias, deve possibilitar e capacitar para captar o 

movimento do real ou o real em movimento, sua totalidade, num complexo geral estruturado e 

historicamente determinado. 

Nas e através das mediações e transições múltiplas pelas quais suas partes específicas ou 

complexas – isto é, as ‘totalidades parciais’ - estão relacionadas entre si, numa série de 

inter-relações e determinações recíprocas que variam constantemente e se modificam e não 

podem ser avaliados, exceto em relação ã apreensão dialética da estrutura da totalidade. 

(BOTTOMORE, 1988, p.381). 

Há uma conexão e síntese dialéticas, do ponto de vista do materialismo histórico e 

dialético, entre o particular e o universal, o objeto e o sujeito. A materialidade de um objeto é 

um produto de múltiplas e complexas relações materiais concretas. O objeto não é um corpo 

autônomo, externo, desconectado, das relações entre os homens, no mundo material concreto. 

Sua análise requer, portanto, uma dialética mediada e mediadora. As relações, nessa mediação, 

constroem e são construídas pelo todo que as permeia.  

Na visão de Ciavatta (2001) a totalidade social construída é um conjunto dinâmico de 

relações que passam pela ação dos sujeitos sociais. E por não ser apenas uma concepção 

mental, “o conceito de totalidade social tem um referente histórico, material, social, moral ou 

afetivo, de acordo com as relações que constituem determinada totalidade”. Do ponto de vista 

marxista, a totalidade é um conjunto de fatos articulados em um determinado contexto ou, 
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ainda, o todo estruturado, de tal modo que sua gênese e desenvolvimento se dão como 

produção social do homem.  

Reafirmando o que já dissemos anteriormente, na compreensão de Kosik (2002) todo 

objeto se apresenta envolto numa pseudo concreticidade, onde fenômeno se confunde ou se 

expressa como essência, o mundo da aparência se manifesta como o mundo real, a 

representação se passa por conceito, e a falsa consciência se incorpora como consciência real, 

na reificação do senso comum, na desumanização.  

Assim posto, o mundo da pseudoconcreticidade é um claro-escuro de verdade e 

engano. A essência e o fenômeno se misturam num labirinto tortuoso, mas só de modo 

inadequado, parcial. Ou apenas sob certos ângulos e aspectos.  

 A concepção dialético-materialista analisa 

A totalidade concreta é um processo indivisível, e, portanto, o desvendamento do real 

requer dois movimentos dialéticos, cujos momentos são: a destruição da 

pseudoconcreticidade, isto é, da fetichista e aparente objetividade do fenômeno, e o 

conhecimento da sua autêntica objetividade; em segundo lugar, conhecimento do caráter 

histórico do fenômeno, no qual se manifesta de modo característico a dialética individual e 

do humano em geral; e enfim o conhecimento do conteúdo objetivo e do significado do 

fenômeno, da sua função objetiva e do lugar histórico que ela ocupa no seio do corpo 

social. (...) O pensamento que destrói a pseudoconcreticidade para atingir a concreticidade é 

ao mesmo tempo um processo no curso do qual sob o mundo das aparências se desvenda o 

mundo real; por trás da aparência externa do fenômeno se desvenda a lei do fenômeno; por 

trás do movimento visível, o movimento real interno; por trás do fenômeno, a essência. "( 

KOSIK: 2002: 61) 

Desse modo, um objeto de estudo — desvelar as contradições presentes não apenas 

nas dimensões dialéticas das relações entre capital e trabalho, trabalho e educação, classes 

sócias e luta de classes, encontram-se inserido na totalidade de relações de caráter social, 

econômico, político-ideológico e cultural que o determinam. Essa lógica de construção do 

objeto é denominada por Ciavatta (2001) de lógica da reconstrução histórica.   

Nessa concepção, o objeto singular é visto a partir da sua gênese nos processos sociais 

mais amplos, o que significa compreender a história como processo; e reconstruí-lo a partir de 

uma determinada realidade que é sempre complexa, aberta às transformações sob a ação dos 

sujeitos sociais, o que significa utilizar a história como método. 

A compreensão e a explicitação desse fenômeno dependem de se buscar por trás das 

aparências as relações e inter-relações que são próprias de sua essência, que o formam e o 

inserem em uma totalidade, totalidade essa que acaba por determiná-lo e da qual não pode ser 

abstraído, a fim de não se perder o movimento no qual se insere o fenômeno.     

Nesse movimento dialético, a mediação torna-se categoria central, relacionada a conexões 

que determinam o objeto em situações de tempo e espaço, sendo a “única forma de 

encontrar a explicação de um objeto sem cair no esquema abstrato de uma relação mecânica 

e, simultaneamente, não perder de vista o significado que o objeto tem não apenas como 
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singularidade, mas, também, como particularidade”. Isso requer realizar o resgate histórico 

como elemento de análise do fenômeno educativo, implicando a “negação da ideologia 

dominante que, ao tratar como natural o que é histórico e permanente o que é passageiro, 

reifica o real, retirando-lhe o movimento e a contradição”. (...) Portanto, o desafio está em 

se captar os elementos mais concretos, as objetivações que explicam essa totalidade, não 

como uma noção genérica, mas, sim, como um conteúdo de natureza histórico-social. No 

caso da relação trabalho e educação, o desafio está em situar os elementos concretos que 

constituem essa mediação e que podem permitir sua explicitação e uma melhor 

compreensão do sentido em que se dá a mediação (CIAVATTA, 2001, p. 132-135). 

Essa mediação possibilita analisar um conjunto articulado de relações, que por sua vez 

determinam e condicionam a existência de uma coisa, na sua dimensão ontológica, ou em 

processualidade. Nesse sentido, o objeto analisado não é uma expressão abstrata e posta de fora 

ou acima das relações concretas, destinado a ordenar superiormente uma multiplicidade caótica 

que requer um ser inteligente externo para ordena-la. 

Está presente, aqui, uma unidade dialética, que se manifesta nas variadas e 

diferenciadas determinações, nas mediações e nos labirintos condicionantes da vida e da 

relação social. Não existem pólos binários, que se negam, ou que se afirmam, mecanicamente, 

como antinomias, como um ambiente fechado de modo hermético, onde se escondem e se 

protegem substâncias puras, imune a contaminações degenerescentes, vinda da materialidade 

contraditória do mundo social concreto. 

Há que se enfrentar vigorosamente a tentação mecânica do reducionismo, uma 

armadilha bastante presente nas análises em ciências sociais e humanas. Esse enfrentamento 

consiste, fundamentalmente, em ver o objeto como um produto concreto da totalidade de 

determinações que o compõe. Esta totalidade se manifesta por meio de uma dinâmica de ação 

recíproca dos diferentes elementos que a corporificam, constituindo assim um concreto 

histórico em construção. Isso é uma propriedade dialética do ser. 

Marx critica as propostas e concepções que reivindicam uma autonomização das 

relações face aos indivíduos, como se estes (os indivíduos) fossem apartados das relações 

sociais. Não existe sistema baseado nas idéias, sem concreticidade e materialidade na vida, nas 

relações de produção e nas forças produtivas. Sistemas de análises modeladas num andar 

superior ou exterior ao mundo material é supra-histórico, trans-histórico, baseados em 

instâncias absolutas, abstratas, ou na alienação. (Barata Moura, 1998) 

Para Marx, a gênese de uma análise materialista requer começar pelo real e concreto, 

dialeticamente, do concreto pensado para o concreto vivido, numa relação inseparável entre 

elaborar, colocar o elaborado materialmente em prática, reelaborar, num processo de teoria-

ação-teoria, do pensado para o vivido, e vice versa. Nessa relação não há o abstrato, solto, 

estranho, autônomo separado do real, vagando como idéia empurrada ao vento, sem 

materialidade objetiva e/ou subjetiva. 
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O concreto só se define como tal porque é síntese, processualidade dialeticamente em 

construção, em constante reelaboração, reconfiguração e resignificação. Como produto de 

um processo resultando de umas variadas operações e de representação. As categorias são 

expressões de um concreto material, que compreendem as dimensões e possibilidades que 

ainda não se desenvolveram historicamente.  

Para Marx, as relações não são superposições aleatórias de unidades onde pretensamente 

imperam interesses particulares e liberdades baseadas no egoísmo e na posse, mas 

justamente o seu contrário, isto é, uma totalidade desses interesses em conflitos, eivadas 

de contradições, antagonismos, aproximações, como se requer no pensamento dialético. O 

mundo social é o próprio homem nas suas múltiplas e complexas relações e ligações 

sociais. Nesse sentido, a sociedade é o conjunto das relações sociais. (BARATA-

MOURA, 1998, p.42, -45) 

As diferentes relações produzem, no processo concreto, o que chamamos de 

sociedade, num sistema complexo onde todas as relações coexistem simultaneamente, 

suportando-se, apoiando-se, umas às outras.  

Concordando com Marx, na produção social da vida, os homens incorrem em relações 

de produção que correspondem ao estágio de determinado desenvolvimento das forças 

produtivas materiais, portanto, independente de suas vontades, projetos e desejos particulares. 

Assim posto, as relações de produção, tomada com totalidade,  tanto na esfera econômica, 

quanto social, tem base no real, pois sobre ela se levanta uma superestrutura jurídica e política, 

à qual correspondem formas sociais de consciência. 

De novo Marx, ao afirmar que não é a consciência dos homens que determina o seu 

ser, mas o seu contrário, o seu ser material determina sua consciência, ou sja, que são as 

relações sociais e de produção que determinam a consciência dos indivíduos, o que é 

diametralmente oposto ao que prega o idealismo. As forças produtivas são o resultado da 

energia prática dos homens, mas esta energia, ela própria, é circunscrita pelas condições em 

que os homens se encontram colocados, pelas forças produtivas já adquiridas, pela forma social 

que existe antes deles, que elas não criam que é produto da geração anterior. 

Barata Moura (1998), em contraposição às concepções de Hegel, afirma que isso se dá 

como ideia, mas do quadro material concreto, por isso mesmo da sua própria liberdade, não 

num sentido imaginário, de projetar utopias, cenários, hipóteses, tendo na liberdade uma 

direção e um projeto de transformação radical, determinada e condicionada no terreno da 

história, do processo social, do conflito de classes, da emancipação do ser humano e do mundo 

social. 

Essa gênese em que o novo é gerado e se desenvolve, surge do velho, ao longo de um 

tortuoso terreno de avanços e recuos, fluxos e refluxos, tortuosas, portanto. Não surgem da 

idéia, do espírito, do céu, do etéreo, ao contrário, em oposição ao desenvolvimento existente da 

produção e das relações de propriedade tradicionalmente postas, num sentido dialético 

permanente de mudar e conservar, construir e desconstruir. 
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Desse modo, o trabalho subjetivo, como pensamento concreto, é ingrediente e parte da 

própria materialidade dada, pois as formas como os homens pensam, agem, produzem, 

consomem trocam, são transitórias e históricas. Novamente evocando Marx, os homens mudam 

o modo de produção e com a mudança do modo de produzir se alteram as relações econômicas 

e os próprios homens. 

No processo permanente de mediação histórica, o movimento sindical, em sua 

dialética, está em marcha, constituindo e reconstituindo as bases de sua materialidade, e tem 

como característica central “estar em movimento”. O movimento sindical é uma abstração, se 

desprezarmos, por exemplo, o contexto histórico político, as classes sociais em disputa, os 

projetos e concepções que se fazem presente nessa arena sócio-econômica e ético-política, com 

seus determinantes e condicionantes. 

Sem analisar esses elementos, ficam vazias de conteúdo e de sentido se ignorarmos os 

elementos em que repousam a relação entre o trabalho assalariado e o capital. Como analisa 

Marx (1991), estes supõem a troca, a divisão do trabalho, os preços, etc. O capital, por 

exemplo, sem o trabalho assalariado, sem o valor, sem o dinheiro, sem o preço, etc., não é 

nada.  

Assim, se começássemos pelo movimento sindical, teríamos uma representação 

caótica do todo, e através de uma determinação mais precisa, por meio de uma análise, 

chegaríamos a conceitos cada vez mais simples; do concreto idealizado passaríamos a 

abstrações cada vez mais tênues até atingirmos as determinações as mais simples. Chegados a 

esse ponto, teríamos que voltar a fazer a viagem de modo inverso, até dar de novo com o 

objeto, mas desta vez não com uma representação caótica de um todo, porém com uma rica 

totalidade de determinações e relações diversas. 

Movimento sindical, sem esses pressupostos, não passa de um todo imediato, 

idealizado, caótico e complexo. Devemos chegar aos elementos mais simples e abstratos, 

abstrair que significa separar. Neste caso abstrato tem o sentido de separação do todo, tirado do 

todo, elementos mediadores que não são “arbitrariamente tomados”, mas têm base na realidade 

histórica de determinado momento que é apreendida sempre em movimento.  

Chegando a estes elementos mais simples e abstratos com compreensão das relações 

entre eles, é necessário fazer o caminho inverso ascendendo à complexidade do termo em 

questão que de início se apresentava de forma caótica e complexa. Segundo Marx (1978) O 

curso do pensamento abstrato, que se eleva do mais simples ao mais complexo, corresponde ao 

processo histórico efetivo. Assim chegamos ao conhecimento do todo, da totalidade. Por isto, o 
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conhecimento para Marx não é um ato, mas um processo é o resultado de um trabalho de 

decomposição e recomposição, de análise e síntese. 

O concreto é concreto porque é a síntese de várias determinações diferentes é unidade na 

diversidade”. Por isso, o concreto aparece no pensamento como processo de síntese, como 

resultado, não como ponto de partida, ainda que seja o ponto de partida efetivo e, portanto, o 

ponto de partida da intuição e da representação (MARX: 1978 p.116)  

Portanto, o concreto não é o imediato, mas o mediato, resultado de mediações. Por 

fim, realizada a viagem do mais complexo ao mais simples e abstrato, é necessário o retorno do 

mais simples ao mais complexo, agora já concreto.  

O termo movimento sindical que no início era abstrato agora é o concreto. Temos 

agora uma visão de conjunto, da totalidade. Porém a totalidade é mais do que a soma das partes 

que a constituem. No trabalho, por exemplo, dez pessoas bem entrosadas produzem mais do 

que a soma das produções individuais de cada uma delas, isoladamente considerada. Na 

maneira de se articularem e de constituírem uma totalidade, os elementos individuais assumem 

características que não teriam, caso permanecessem fora do conjunto (Konder, 1981). 

Em decorrência desta realidade sensível sempre em movimento, estes elementos que 

podem ser chamados também de categorias de análise, mediadoras desse processo de 

conhecimento. Importante observar que o caminho que vai dos elementos ou categorias mais 

simples, abstratas para a concreticidade do todo é o caminho do pensamento e não da realidade.  

É importante esta observação porque previne contra as ilusões idealistas que 

identificam os percursos do pensamento e do conhecimento com os percursos do real a ser 

conhecido. Previne também contra os reducionismos. 

Nas ciências sociais, o fetiche construído pelas concepções pós-modernas é o da 

destruição e, portanto, da ausência de paradigmas, de uma realidade fragmentada e 

fragmentária, inexistindo a realidade em totalidade e em seu lugar uma vida em partículas, o 

tempo do espetáculo, a supremacia da imagem, o império do instantâneo, a ética da simulação, 

do senso comum.  

Chauí (2001) define pós-modernidade como o conjunto de condições materiais do 

capitalismo contemporâneo – delineadas pelo novo regime de acumulação do capital – 

corresponde um determinado imaginário social, o qual tem como objetivo, dentre outros: 

justificar, como racionais, as condições materiais do capitalismo atual; legitimar, como 

corretas, tais condições; e dissimulá-las, como formas contemporâneas da exploração e 

dominação. Trata-se do neoliberalismo como ideologia. A ideologia do novo regime de 

acumulação do capital tem como principal subproduto a ideologia pós-moderna.  
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No entender de Eagleton (1998), a distinção entre o pós-moderno entendido como uma 

tendência nas artes ou como um sistema de ideias herdadas. Apesar de o termo pós-

modernismo abranger essas duas coisas, nossa preocupação centra-se no segundo aspecto, isto 

é, no pós-modernismo enquanto uma ampla e diversificada “agenda” que, conforme veremos a 

seguir, engloba várias linhas de pensamento.  

A palavra pós-modernismo refere-se em geral a uma forma de cultura contemporânea, 

enquanto o termo pos-modernidade alude a um período histórico específico.  Pós-

modernidade é uma linha de pensamento que questiona as noções clássicas de verdade, 

razão, identidade e objetividade, a ideia de progresso ou emancipação universal, os 

sistemas únicos, as grandes narrativas ou os fundamentos definitivos de explicação. 

(EAGLETON, 1998, p.7) 

O senso comum é um produto da atividade utilitária, imediata, na existência material 

concreta e isto é o suficiente para a continuidade da vida comum, porém, há algo mais e 

necessário neste processo de tornar-se humano, a compreensão, o conhecimento das coisas, 

fenômenos, situações ou objetos.  

A atividade utilitária, na produção da existência humana, estabelece o fundamento da 

superficialidade no trato com as coisas, fenômenos, situações ou objetos. A representação já se 

distancia da realidade material concreta, apresentando-se como um prolongamento das 

sensações e percepções subjetivas, na maioria das vezes, bastante condicionadas 

historicamente.  

A conceituação das coisas, fenômenos, situações ou objetos já pressupõem a 

compreensão da estrutura e funcionamento, movimento e desenvolvimento deles, no processo 

de produção da existência humana. Aqui, a partir da conceituação, começamos no plano do 

conhecimento, estabelecendo-se, então, os dois níveis de atividades: a do senso comum e a do 

conhecimento científico. 

O materialismo histórico é uma teoria em movimento, viva, tendo a história como 

método e como processo, que entende a consciência social não reduzida às condições 

econômicas.  

“Ao contrario, a dialética materialista demonstra como o sujeito concretamente histórico 

cria, a partir do próprio fundamento materialmente econômico, idéias correspondentes e 

todo um conjunto de formas de consciência. Não reduz a consciência às condições dadas; 

concentra a atenção no processo ao longo do qual o sujeito concreto produz e reproduz a 

realidade social; e ele próprio, ao mesmo tempo, é nela produzido e reproduzido.” 

(KOSIK, 1980, p.124). 

Dessa forma, tomando o materialismo histórico e dialético como método de análise, 

não se pode apegar à aparência dos fenômenos, porque eles não se apresentam como realmente 

são. A dialética é fundamental para enxergar por trás dos fenômenos, para superar sua 

aparência.  
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É de grande complexidade a apreensão dos fenômenos numa realidade fetichizada 

“O complexo dos fenômenos que povoam o ambiente cotidiano e a atmosfera da vida 

comum da vida humana, que, com sua regularidade, imediatismo e evidência, penetram na 

consciência dos indivíduos agentes, assumindo um aspecto independente e natural, constitui 

o mundo da pseudoconcreticidade. A eles pertencem: - O mundo dos fenômenos externos, 

que se desenvolvem à superfície dos processos realmente essenciais; - O mundo do tráfico e 

da manipulação, isto é, da práxis fetichizada dos homens (a qual não coincide com a práxis 

crítica revolucionária da humanidade); - O mundo das representações comuns, que são 

projeções dos fenômenos externas na consciência dos homens, produto da práxis 

fetichizada, formas ideológicas de seu movimento; - O mundo dos objetos fixados, que dão 

a impressão de serem condições naturais e não são imediatamente reconhecíveis como 

resultado da atividade social dos homens. (KOSIK, 1980: 15). 

A etapa da problematização é fundamentalmente filosófica, pois visa captar “a coisa 

em si”, sua estrutura oculta e a descobrir o modo de ser do existente. A característica precípua 

para o conhecimento da estrutura da coisa consiste na decomposição do todo. (Kosik, 2002). 

Como consequência é necessário compreender a realidade como uma totalidade 

historicizada, passando da abstração ao concreto por meio da análise, destruindo a 

pseudoconcreticidade e sua pretensa independência e autonomia. Por pressuposto, a perspectiva 

materialista histórica e dialética potencializa e instiga o pesquisador a mergulhar nessa teia que 

envolve o objeto, com armas teórico-metodológicas que lhe permitem superar o emaranhado 

que constitui o fenômeno, e lhe aponta os caminhos para compreender a realidade 

A dialética é o pensamento crítico que se propõe a compreender a “coisa em si” e 

sistematicamente se pergunta como é possível chegar à compreensão da realidade... O 

pensamento que destrói a pseudoconcreticidade para atingir e concreticidade é ao mesmo 

tempo um processo no curso do qual sob o mundo da aparência se desvenda o mundo real. 

(KOSIK, 1980, P. 16) 

A destruição da pseudoconcreticidade – que o pensamento dialético tem de efetuar – 

não nega a existência ou a objetividade daqueles fenômenos, mas destrói a sua pretensa 

independência. 

A dialética trata da "coisa em si". Mas a "coisa em si" não se manifesta imediatamente ao 

homem. Para chegar à sua compreensão, é necessário fazer não só um certo esforço, mas 

também um détour. Por este motivo o pensamento dialético distingue entre representação e 

conceito da coisa, com isso não pretendendo apenas distinguir duas formas e dois graus de 

conhecimento da realidade, mas especialmente e, sobretudo duas qualidades da práxis 

humana. (KOSIK, 1980:16) 

Este e outros conceitos são imprescindíveis para uma análise dialética da construção 

de nosso objeto de pesquisa e sua processualidade epistemológica. Com efeito, alguns autores e 

concepções, no âmbito das ciências sociais e humanas, (nelas incluída o campo da educação), e 

fora da esfera teórica do marxismo, empregam o conceito de todo ou totalidade sem a 

observância dos pressupostos de que abordamos anteriormente. 



29 

 

 

A categoria da totalidade atingiu no século XX uma ressonância e notoriedade, mas ao 

mesmo tempo se viu continuamente exposta ao perigo de ser entendida unilateralmente ou 

de se transformar no seu oposto, isto é, de deixar de ser um conceito dialético. O sentido 

principal das modificações introduzidas no conceito de totalidade durante os últimos foi a 

sua redução a uma exigência metodológica e a uma regra metodológica na investigação da 

realidade. “Essa degeneração do conceito resultava em duas banalidades: que tudo está em 

conexão com tudo, e que o todo é mais do que as partes” (KOSIK, 1969, p.34). 

                   Mas, por onde se deve abordar analiticamente determinada totalidade? Esta é uma 

questão da maior importância para todos os que realizam investigações de caráter científico, 

mormente quando se trata da análise de totalidades sociais.  

    Kosik tem a seguinte percepção: 

Aquilo de onde a ciência inicia a própria exposição já é resultado de uma investigação e de 

uma apropriação crítico-científica da matéria. O início da exposição já é um início mediato, 

que contém em embrião a estrutura de toda a obra. Todavia, aquilo que pode, ou melhor, 

deve constituir o início da exposição, isto é, do desenvolvimento científico (exegese) da 

problemática, ainda não é conhecida, no início da investigação. O início da exposição e o 

início da investigação são coisas diferentes. O início da investigação é casual e arbitrário, ao 

passo que o início da exposição é necessário (KOSIK, 1980, p. 31). 

   Em tese, toda primeira investigação tem, de fato, algo de arbitrário, mas é preciso 

dar-se conta de que a verdadeira investigação científica não constitui nem um ato e nem um 

início isolado e absoluto, antes é também um processo social e histórico de produção do 

conhecimento, ou seja, quase nunca é uma investigação totalmente nova e sem antecedentes 

que legasse patamares e pontos de partida criticamente abordáveis - com continuidades e 

ruptura. 

   Assim, à medida que a própria investigação avança, e que, portanto, as descobertas 

de categorias sucessivas vão sendo feitas, as categorias-chave vão aparecendo, vão revelando as 

suas potencialidades no sentido apontado anteriormente e vão dando ordem à investigação à 

medida que vão revelando o caráter totalizante que possuem. Isto de faz de tal maneira que, 

depois de certo desenvolvimento da própria investigação, a casualidade vai sendo substituída 

pela necessidade no mesmo passo em que vão avançando, sucessivamente, as novas conexões 

entre categorias - fato que, se é verdadeiro para a continuidade de uma mesma investigação, 

passa a ser mais verdadeiro ainda para investigações futuras “iniciais”, nas quais aquelas 

categorias tornam-se pontos de partida necessários para os novos esforços e seus respectivos 

avanços.  

A omnilaterialidade, isto é, as múltiplas lateralidades da produção e a reprodução 

material da vida e do ser humano se desenvolvem num emaranhado dialético em que se 

articulam do modo permanente e concomitante, as dimensões natural, econômicas, sócio-

histórica e ético-política. 
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Não se pode isolar a forma como os homens ganham a vida de como constroem seu meio 

ambiente material. Tampouco podem ser isoladas suas idéias, já que as relações entre eles 

estão expressas e formuladas em uma linguagem que implica o manejo de conceitos 

(HOBSBAWN, apud CIAVATTA, 1990, p.165). 

Historicizar o objeto nos permite articular pensamento-ação, teoria-prática, e 

compreender a história como processo e como método
10

. 

A mediação é a visão historicizada do objeto singular cujo conhecimento deve ser 

buscado nas suas determinações mais gerais, nos seus universais, assim como ser situado no 

tempo e no espaço, na sua contextualização histórica. São determinações histórico-sociais, no 

campo particular, que permite a apreensão de um objeto à luz das determinações mais gerais.  

Tese e Objetivos 

Este trabalho se orienta em torno de uma tese, e procurou responder a três objetivos. A 

tese, produzida sob o fio da navalha, da contradição e do conflito, é que, do ponto de vista 

ideológico e político, o movimento sindical que se originou no novo sindicalismo e se 

consolidou na CUT, sofre atualmente um processo de adaptação ao sócio-metabolismo do 

capital e sua lógica.   

Esse processo de adaptação, burocratização, sustentadas no transformismo e no 

pragmatismo, gradativamente incorporado pelos sindicatos e pelos dirigentes sindicais, fruto do 

abandono das ideologias socialistas e da perspectiva estratégica de ruptura com o modo de 

produção capitalista, e de uma práxis de que é possível reformar e humanizar o capital e o 

capitalismo. Esse processo está em dialeticamente em disputa na CUT, evidenciando a disputa 

de hegemonia em torno de projetos estratégicos, em debate no seu interior, e fora dela. 

No Brasil, o movimento sindical não ficou imune à nova sociabilidade capitalista e à 

ofensiva neoliberal. Essa adaptação vai alterando profundamente suas concepções e orientações 

políticas. Há uma tendência cada vez mais presente de que a Central que nasceu com um fortes 

elementos de contestação à ordem capitalista, de defesa dos interesses históricos dos 

trabalhadores, como a luta pelo socialismo e pela emancipação dos trabalhadores, se transforme 

em ferramenta política e organizativa para manutenção do capital e seu projeto econômico e 

societal.  Assim,  

a) – Analisamos, a partir dos referenciais teóricos clássicos e contemporâneos, o papel 

histórico e imediato dos sindicatos e do movimento sindical, buscando contextualiza-lo 

historicamente, sua necessidade, contradições, possibilidades e limites, como instrumento de 

                                                 
10

 É Marx, segundo Ciavatta, “quem vai explicitar os elementos políticos e ideológicos da história, ao concebê-la 

como o processo da vida real dos homens e como a ciência desse conhecimento, ao ainda, a história como 

processo vivido, a história como objeto e como método de conhecimento”. (CIAVATTA,  1990) 
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classe na luta pela construção de um projeto societário de transformação econômica, social e 

política, na perspectiva da emancipação humana.  

b) – Investigamos e buscamos compreender as determinações e os condicionantes 

sócio políticos que impactaram o mundo do trabalho e os sindicatos, buscando verificar se 

houve uma adaptação pragmática destes à ideologia neoliberal e ordem capitalista, e/ou se 

ainda há possibilidades e desafios para rupturas. 

c) – Discutimos quais alternativas, tarefas e desafios aos sindicatos e ao movimento 

sindical, diante do atual hegemonia e do sócio-metabolismo do modo de produção capitalista 

e da complexidade da luta de classes contemporânea. 

Fontes e procedimentos metodológicos 

Segundo Frigotto (1989), a teoria materialista histórica sustenta que o conhecimento 

efetivamente se dá na e pela práxis, vinculado a uma concepção de realidade, de mundo e de 

vida no seu conjunto. A abordagem de um tema implica em escolhas teóricas, trabalhar suas 

particularidades em mediação com uma universalidade histórica, relacionar teoria e prática. 

Frigotto considera que um dos dilemas de qualquer pesquisa que busque desenvolver-

se dentro da concepção histórica ou materialista histórica do conhecimento situa-se na 

necessidade de delimitar um objeto de estudo no tempo e no espaço e, ao mesmo tempo, captar 

as determinações, mediações e contradições mais imediatas e mediatas que o constituem.  

A realidade não obedece à lógica do pensamento ou da razão; antes, o desafio é do 

pensamento humano ou da razão no sentido de apreender a materialidade contraditória, não 

linear, particularmente no campo humano-social, dos fenômenos ou fatos que buscamos 

analisar e compreender. Temporalidades diversas entranham-se como constitutivas do presente. 

Trata-se de entender que a singularidade, a particularidade e a universalidade se produzem 

numa mesma totalidade histórica a ser reconstruída no processo de investigação (Frigotto, 

1989). 

A materialidade histórica do sindicalismo, historicizando sua identidade e o processo 

de construção da consciência de classe, e suas metamorfoses diante das novas sociabilidades e 

metabolismo capitalista. Dialogando com o objeto, a partir dos referenciais teóricos clássicos e 

contemporâneos, sobre o papel histórico e imediato dos sindicatos e do movimento sindical, 

buscando contextualiza-lo historicamente, sua necessidade, contradições, possibilidades e 

limites, como instrumento de classe na luta pela construção de um projeto societário de 

transformação econômica, social e política, na perspectiva da emancipação humana.  
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Nessa perspectiva, estudamos, também, as determinações e os condicionantes sócio 

políticos que impactaram o mundo do trabalho e os sindicatos, a medicação que configura o 

objeto
11

 a questão da identidade e da consciência de classe
12

, e busca-se també verificar se 

houve uma adaptação pragmática destes à ideologia neoliberal. 

No trabalho propriamente de pesquisa, de investigação, um primeiro esforço é o 

regaste crítico da produção teórica ou de conhecimento já produzido sobre a problemática em 

questão. Definido o embate no plano teórico-metodológico, começa a pesquisa dos múltiplos 

elementos e dimensões do problema que estamos querendo desvendar.(Frigotto, 1989) 

Feito o levantamento material da realidade que se está investigando, necessita-se 

definir um método de organização para análise e exposição. A análise dos dados representa o 

esforço de estabelecer as conexões, mediações e contradições dos fatos que constituem a 

problemática pesquisada. Finalmente, busca-se a síntese da investigação. É a exposição 

orgânica, coerente, concisa das “múltiplas determinações” que explicitam a problemática 

investigada.  

Num sentido macro, com base nesses pressupostos teórico-metodológicos, fizemos, 

num primeiro momento, uma revisão de literatura existente sobre o tema, historicizando os 

processos sócio-históricos e políticos que consubstanciaram e metamorfosearam o objeto, e 

analisando as transformações e reconfigurações do modo de produção capitalista, os 

condicionantes históricos e políticos dessas mudanças na ideologia, organização e prática 

sindical em seu setor majoritário, a CUT. 

Passo seguinte, e buscando compreender as particularidades presentes nessa totalidade 

concreta, tomamos como fonte os materiais produzidos pelos sujeitos coletivos CUT e outras 

centrais sindicais (cadernos de análises políticas, teses de congressos sindicais, textos, 

relatórios, publicações em livros e revistas) e outras análises e publicações produzidas por 

estudiosos do tema;  

Acompanhamos e participamos dos congressos sindicais, encontros temáticos, 

seminários, cursos de formação, muitos deles atuamos como assessor de formação e 

planejamento, elaboração e desenvolvimento de projetos, na condição de educador sindical, 

                                                 
11

 Segundo RAMOS (2009), a educação e produção do conhecimento são mediações específicas da formação 

humana na totalidade das relações sociais. As práticas instituídas não são neutras nem estáticas; ao contrário, têm 

um fundamento filosófico e ideológico afinado com uma determinada concepção de mundo e com um projeto de 

sociedade, construídos a partir de um ponto de vista de classe e frações de classe. Desta forma, seu conteúdo 

expressa uma direção e um sentido que se pretende dar às práticas sociais. A dimensão da historicidade traz o 

pressuposto de que a realidade podeser modificada, mediante uma nova hegemonia orientada por uma concepção 

de mundo que reconhece os trabalhadores como sujeitos históricos responsáveis pela produção da existência 

humana. As práticas sociais construídas e reconstruídas no processo de disputa por hegemonia são relações.  

 
12

 Na concepção de Marx, Lênin, Gramsci, enfim, do próprio materialismo histórico, os sindicatos devem ser 

educadores coletivos da classe para sua emancipação, disputar hegemonia na luta contra o capital e suas ideologias 
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responsável pela elaboração temática e execução de cursos, projetos, cadernos de formação, 

etc. 

Optamos por não realizar entrevistas com as lideranças das diferentes concepções 

políticas aqui analisadas, por três razões: A primeira razão é que as concepções políticas e 

ideológicas destas lideranças estão presentes, representadas direta ou indiretamente, nas teses 

congressuais, resoluções políticas, e textos de análise das centrais e suas distintas tendências 

que as compõe, e que foram fontes fundamentais de referências para análise no nosso trabalho. 

A segunda é que, dado à exiguidade dos prazos institucionais para produção desta tese,  estas 

entrevistas e suas respectivas análises exigiria um tempo que já não possuímos. E a terceira é 

que pretendemos dar continuidade a este trabalho de pesquisa, e outros estudos futuros. 

Não é um exercício fácil, ao contrário. Como já afirmamos anteriormente (e ainda será 

reiterado ao longo deste trabalho), o nosso objeto é visto e analisado dentro de uma perspectiva 

histórica. Historicizar o objeto nos permite articular pensamento e ação e compreender a 

história como processo e como método. Expostos na nossa introdução, fundamentação teórico-

metodológica, fontes e procedimentos. 

Estruturação do trabalho 

Este trabalho está construído em 7 capítulos, coerentes com a lógica de construção do 

objeto. A questão nevrálgica da análise dialética consiste na capacidade de apreender a relação 

entre os elementos estruturais e conjunturais.  

No primeiro capítulo, tomando a totalidade como categoria para explicitar as 

particularidades do objeto realizamos um razoável esforço de debate sócio histórico e político 

sobre o impacto da hegemonia do capital, sua crise e seu projeto ideológico de destruir a 

organização e consciência de classes dos trabalhadores, analisamos a categoria trabalho, 

resgatando os seus sentidos ontológico e histórico, sua centralidade na produção dos seres 

humanos e da vida material, e problematizar o que se convencionou denominar de crise do 

trabalho assalariado. 

A materialidade sócio-histórica do movimento sindical, é o objeto da análise no 

segundo capítulo. A historia do movimento sindical no contexto dos séculos XIX e XX, tanto 

internacional quanto no Brasil, a construção da identidade, concepções, e a consciência de 

classe diante da metamorfose da sociabilidade capitalista: a partir dos referenciais teóricos 

clássicos e contemporâneos, com a intenção de compreender o papel histórico e imediato dos 

sindicatos e do movimento sindical, suas contradições, potencialidades e limites, como 

instrumento de classe na luta pela construção de um projeto societário de transformação 

econômica, social e política, na perspectiva da emancipação humana. 
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No terceiro capitulo analisamos a sociabilidade destrutiva do capital e consequente 

esgotamento das forças produtivas, o fetiche da mercadoria, eternização do presente, espetáculo 

do consumo, a hegemonia ético política e cultural capitalista e suas vulnerabilidades, a 

vingança do capital contra o trabalho, a reestruturação produtiva e seus impactos na ideologia 

sindical, buscando verificar se houve uma adaptação pragmática destes à ideologia neoliberal e 

ordem capitalista, e/ou se ainda há espaços para rupturas,  

Para compreender o processo de constituição do movimento sindical, no quarto 

capítulo historicizamos o movimento operário e sindical, sua gênese, origens, contexto, 

significados e concepções ideológicas, buscando compreender o processo de construção de 

identidade, contestação à ordem capitalista, resistência política, combate ideológico, 

movimentação e organização da consciência coletiva da classe trabalhadora, em forma de 

sindicatos, tanto na Europa, quanto no Brasil,  

No caso brasileiro, nossa periodicização se dá a partir da transição da escravidão para 

o trabalho assalariado, o surgimento do capitalismo fabril, e seu desenvolvimento em distintos 

momentos da história econômica, social e política brasileira: República Velha; Brasil Urbano 

Industrial/Era Varas/Estado Novo e a estrutura sindical corporativa, tutelada pelo Estado, e seu 

projeto de aliança e conciliação de classe, que atravessou o período nacional 

desenvolvimentista, a ditadura civil militar; novo sindicalismo, transição para o Estado burguês 

democrático, até o início da hegemonia neoliberal, nos anos da década de 1990. 

No quinto capítulo, analisamos o sujeito político CUT, seu papel histórico, 

instrumento de resistência que foi importante ferramenta da classe trabalhadora na superação da 

ditadura civil militar, na transição política, na construção e consolidação de um campo sindical 

combativo, na década de 1980, e suas metamorfoses diante da hegemonia capitalista neoliberal. 

Hegemonia esta que trouxe, e deixou como herança, um amplo espectro regressivo, no campo 

dos direitos sociais, da economia da política e da ideologia. Uma particularidade, recortada da 

totalidade desse processo contraditório, discutimos o papel da formação política nesse contexto 

de hegemonia da ideias e política do capital, particularmente na CUT. 

Também nesse contexto, dentro dos determinantes e condicionantes da lógica societal 

capitalista, a CUT e o principal partido da esquerda democrática e popular no Brasil (PT), 

experimentaram a conquista de importantes espaços institucionais, tanto do ponto de vista 

parlamentar, quanto governamental, configurando, ao nosso ponto de vista, um processo de 

adaptação ao sócio-metabolismo do capital e à ordem capitalista, do ponto de vista ideológico e 

político.  
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Na cena política, luta de classes e o sujeito coletivo CUT, como produto da longa e 

persistente resistência política à longa noite fascista, da ditadura civil militar. Das lutas de 

classes brotaram o novo sindicalismo, seus princípios e concepções de autonomia e 

independência sindical. A travessia contraditória, o debate inconcluso da crise de identidade e 

perspectiva estratégica da CUT e a crescente e perigosa tendência de adptar-se. Por fim, 

algumas notas sobre o movimento sindical sob o governo Lula: Transformismo, revolução 

passiva, regressão, adaptação, ou travessia?  

No sexto capítulo, num cenário de fragmentação sindical, pulverização política, e 

pragmatismo ideológico, tentando desvendar pseudo-concreticidade que envolve o sujeito 

coletivo movimento sindical, em suas particularidades, as centrais sindicais, evidenciamos suas 

gêneses, desenvolvimentos, bifurcações e separações, em diferentes projetos diferentes, que 

compõe um mosaico de 06 centrais sindicais legalizadas, dentro da estrutura sindical oficial 

(partir da legalização das centrais, em 2006) e dezenas de outros projetos alternativos, fora da 

legalidade estatal, com diferentes legitimidades políticas. 

 As (im)possibilidades da unidade na luta A pluralidade sindical e os desafios e 

dilemas do tempo presente hoje: Da CGT à Força Sindical e à CGTB: Sindicalismo de 

Negócios. Da CSC à CTB: A fragmentação das centrais se amplia. CSP-Conlutas, Intersindical, 

que se originaram das dissidências e demarcações com a CUT. E uma leitura política dos 

desafios colocados com a reivindicação da aprovação da convenção 87 da OIT, no centro do 

debate sobre a estrutura e concepção sindical hoje. 

No sétimo capítulo, após um dispêndio de energia intelectual e física, desdobrados no 

esforço de análise que realizamos, procurando compreender para além das aparências 

fenomênicas do objeto, buscamos apontar caminhos ao futuro. Nos remetemos à contradição e 

complexidade das tarefas colocadas aos sindicatos e à CUT, urgentes enfrentamentos 

ideológicos e organizativos, tanto no campo da gestão, formação, ação política,  no sentido de 

superar esse processo.  Exigências políticas imediatas, propriamente sindicais, combinadas com 

políticas estratégicas, de amplo alcance e relevância socioeconômicos e político-culturais.  

Tanto no debate teórico, na arguição rigorosa da realidade, quanto na militância 

política engajada é necessário criar homens (e mulheres) sóbrios(as), pacientes, que não se 

desesperem diante dos piores horrores e não se exaltem em face de qualquer tolice. Isto 

também preveniria, em política, o perigo oposto do moralismo isolacionista: “Os moralizadores 

– escreve Gramsci – caem no mais tolo pessimismo, já que suas prédicas deixam as coisas 

como estão”. Só a explicação racional dos processos pode produzir uma ação incisiva, uma 

vontade inflexível. Isto vale tanto para a política quanto para a ética de cada um (Cerroni, 2012) 
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1 A CENTRALIDADE DO TRABALHO DIANTE DO ATUAL SÓCIO 

METABOLISMO E DAS RESIGNIFICAÇÕES CAPITALISTAS. 

 
"Há aqueles que lutam um dia; e por isso 

são muito bons; Há aqueles que lutam 

muitos dias; e por isso são muito bons; Há 

aqueles que lutam anos; e são melhores 

ainda; Porém há aqueles que lutam toda a 

vida; Esses são os imprescindíveis." 

(BRECHT, Os que lutam). 

 

Há uma relação intrínseca, dialética, entre sindicalismo em trabalho, mais ainda, entre 

trabalho, capital e sindicalismo. Não é possível analisá-las sem tomá-las com parte de uma 

totalidade. Neste capítulo, tomando a totalidade como categoria para explicitar as 

particularidades do objeto realizamos um razoável esforço de debate sócio histórico e político 

sobre o impacto da hegemonia do capital, sua crise e seu projeto ideológico de destruir a 

organização e consciência de classes dos trabalhadores. 

Analisamos a categoria trabalho, resgatando os seus sentidos ontológico e histórico, sua 

centralidade na produção dos seres humanos e da vida material, e problematizar o que se 

convencionou denominar de “crise do trabalho assalariado”, crise da sociedade do emprego” ou 

ainda de “crise da sociedade industrial” tanto em literaturas de corte ideológico liberal e 

burguês, quanto nas análises de respeitáveis autores de filiação à esquerda e que se reivindicam 

do materialismo histórico. 

 

1.1 Trabalho, ontologia e resignificações capitalistas 

 
 (...) Guerreiros são pessoas.  

Tão fortes, tão frágeis, Guerreiros são meninos.  

No fundo do peito. Precisam de um descanso.  

Precisam de um remanso. Precisam de um 

sono.  

Que os torne perfeitos. É triste ver meu homem 

Guerreiro menino. Com a barra do seu tempo 

Por sobre seus ombros. Eu vejo que ele berra 

Eu vejo que ele sangra. A dor que tem no peito 

Pois ama e ama. Um homem se humilha 

Se castram seu sonho. Seu sonho é sua vida 

E vida é trabalho. E sem o seu trabalho 

Um homem não tem honra. E sem a sua honra 

se morre, se mata. Não dá pra ser feliz. Não dá 

pra ser feliz. (GONZAGUINHA, Um homem 

também Chora). 
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Como já afirmarmos, há uma conexão dialética nas contraditórias, conflitantes e 

antagônicas relações entre trabalho e capital, trabalhadores e capitalistas, movimento sindical e 

sindicalismo. Para nos aproximarmos analiticamente do objeto sindicato e movimento sindical, 

sob o método dialético, consideramos importante algumas notas sobre a categoria trabalho, sua 

ontologia e formas históricas, e nelas as consequentes metamorfoses, numa perspectiva de 

tomar a totalidade para explicitar as particularidades do objeto. 

Em Luckács (1981), o trabalho é conceituado como a atividade essencial do homem, 

uma categoria constitutiva da vida humana, através da qual se põe em contato com sua 

exterioridade e com os outros, com os quais e para os quais realiza esta tarefa.  Ao dominar e 

transformar a natureza pelo trabalho, e a partir daí construir sua própria vida,  

 
O homem foi definido como o animal que constrói seus próprios utensílios. É correto, 

mas é preciso acrescentar que construir e usar instrumentos implica necessariamente, 

como pressuposto imprescindível para o sucesso do trabalho, que o homem tenha domínio 

sobre si mesmo. Esse também é um momento do salto a que nos referimos, da saída no 

homem da existência animalesca. Também sob este aspecto o trabalho se revela como o 

instrumento da auto criação do homem como homem. Com sua auto realização, que 

também implica, obviamente, nele mesmo um retrocesso das barreiras naturais, embora 

jamais um completo desaparecimento delas, ele ingressa num novo ser, auto fundado: o 

ser social (LUCKACS, 1981, p.54).  

 

Luckács diz que, 
Todas as outras categorias desta forma de ser (ser social) têm, essencialmente, já um 

caráter social; suas propriedades e seus modos de operar somente se desdobram no ser 

social já constituído; quaisquer manifestações dela, ainda que sejam muito primitivas, 

pressupõe o salto como já acontecido. (LUCKACS, 1981, p.13 e 14). 

 

Ainda em Luckács (1981), é o trabalho que realiza o salto ontológico entre a esfera 

animal (orgânica) e a social. Esta é a única categoria do ser social que tem um caráter 

eminentemente intermediário, isto é, ele constitui o móvel da inter-relação material entre 

homem e natureza. A categoria trabalho é a atividade que transforma um produto natural em 

um objeto social, uma mediação entre o humano e a natureza, e através da qual se processa a 

socialização dos seres humanos. O trabalho, portanto, é o elemento fundante e estruturante da 

materialidade humano-social e mediador da vida social do ser. 

Para se ter a dimensão do ser do homem é necessário que o analise em sua 

processualidade concreta, real, na produção e reprodução de sua vida material. Nela reside a 

diferença fundante entre os seres humanos e a natureza. Como e através de que o ser humano 

assegura sua existência físico-material?  

O trabalho possibilita transformar energias naturais em energias socializadas, 

possibilitando, assim, a auto-reprodução do indivíduo e das espécies por meio do 
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desenvolvimento e da diferenciação das necessidades, na medida em que as necessidades 

humanas são determinadas historicamente, o trabalho dedicado a satisfazê-las não pode se 

limitar a uma quantidade e a uma forma histórica dada.   

Nos Manuscritos de 1848, número 22, Marx assim define os sentidos do trabalho na 

produção do ser humano e na produção da vida social:  

Suponhamos que produzimos os seres humanos: em relação a si próprio e ao outro. (1) 

Em minha produção, eu realizaria minha individualidade, minha particularidade. 

Trabalhando, experimento alegria de manifestar a individualidade de minha vida e, 

contemplando o objeto produzido, alegro-me ao reconhecer minha própria pessoa como 

um potencial que se realizou, como algo invisível, tangível, objetivo. 2) O uso que você 

faça do que produzi e o prazer que obtenha, dar-me-ia alegria espiritual de satisfazer, 

através do  meu trabalho, uma necessidade humana, de contribuir para a realização da 

natureza humana e de aportar ao outro o que lhe é necessário. 3)  Eu teria consciência de 

atuar como mediador entre você e o gênero humano, de ser experimentado e reconhecido 

por você como um complemento de seu próprio ser e como parte indispensável de você 

mesmo, de ser acolhido em seu espírito e em seu amor. 4)  Teria a alegria de que o que a 

minha vida produz  sirva para a realização da sua vida, de cumprir na minha atividade 

particular a universalidade de minha natureza, de minha sociabilidade humana. Nossas 

produções seriam como espelhos em que nossos seres se irradiam um ao outro” (MARX, 

1844,22)  

 

Assim, o trabalho como condição de produção da existência é uma atividade específica 

do ser humano, na expressão de Marx, uma categoria anti-diluviano. Possui um sentido 

ontocriativo, de mediação de primeira ordem. A ontologia do ser social desenvolvida por 

Lukács (1978) permite-nos pensar a questão do trabalho e suas propriedades educativas, 

positivas ou negativas.  

Para Frigotto (2005), o trabalho é parte fundamental da ontologia do ser social. A 

aquisição da consciência se dá pelo trabalho, pela ação sobre a natureza. Sob esta concepção 

ontocriativa, o trabalho é entendido como um processo que permeia todas as esferas da vida 

humana e constitui a sua especificidade.  

Por isso mesmo, não se reduz à atividade laborativa ou emprego. Na sua dimensão mais 

crucial, ele aparece como atividade que responde à produção dos elementos necessários à vida 

biológica dos seres humanos. Concomitantemente, porém, responde às necessidades de sua 

vida cultural, social, estética, simbólica, lúdica e afetiva. 

Na mesma compreensão da concepção autocriativa de trabalho também está implícito o 

sentido de propriedade – intercâmbio material entre o ser humano e a natureza, para poder 

manter a vida humana. Propriedade, no seu sentido ontológico, é o direito do ser humano, em 

relação e acordo solidário com outros seres humanos, de apropriar-se, transformar, criar e 

recriar a natureza pelo trabalho – mediado pelo conhecimento, pela ciência e pela tecnologia – 

para produzir e reproduzir a sua existência em todas as dimensões acima assinaladas. 
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A partir desta constatação elementar, percebe-se a centralidade do trabalho como práxis 

que possibilita criar e recriar, não apenas no plano econômico, mas no âmbito da arte e da 

cultura, linguagem e símbolos, o mundo humano como resposta às suas múltiplas e históricas 

necessidades.  

O trabalho, neste sentido, não é emprego, não é apenas uma forma histórica do trabalho 

em sociedade, ele é a atividade fundamental pela qual o ser humano se humaniza, se cria, se 

expande em conhecimento, se aperfeiçoa. O trabalho é a base estruturante de um novo tipo de 

ser, de uma nova concepção de história. 

É a consciência moldada por esse agir prático, teórico, poético ou político que vai 

impulsionar o ser humano em sua luta para modificar a natureza (ou para dominá-la, 

como se dizia no passado, antes que se tomasse consciência da destruição que o homem 

vem operando sobre o planeta). A consciência é a capacidade de representar o ser de 

modo ideal, de colocar finalidades às ações, de transformar perguntas em necessidades e 

de dar respostas a essas necessidades. Diferente dos animais que agem guiados pelo 

instinto, de forma quase imediata, o ser humano age por meio de mediações, de recursos 

materiais e espirituais que ele implementa para alcançar os fins desejados. (FRIGOTTO, 

2005, p.2). 

Ainda conforme Frigotto (2005) o caráter teleológico (a definição de finalidades) da 

intervenção humana sobre o meio material diferencia o homem do animal, uma vez que este 

último não distingue a sua atividade vital de si mesmo, enquanto o homem faz da sua atividade 

vital um objeto de sua vontade e consciência. Os animais podem reproduzir, mas o fazem 

somente para si mesmos; o homem reproduz toda a natureza, o que lhe confere liberdade e 

universalidade. Desta forma, produz conhecimento que, sistematizado sob o crivo social e por 

um processo histórico, constitui a ciência em dois sentidos:  

a) ontológico, como práxis humana e, então, como a forma pela qual o homem produz sua 

própria existência na relação com a natureza e com os outros homens e, assim, produz 

conhecimentos; 

b) histórico, que no sistema capitalista se transforma em trabalho assalariado ou fator 

econômico, forma específica da produção da existência humana sob o capitalismo; portanto, 

como categoria econômica e prática produtiva que, baseadas em conhecimentos existentes, 

produz novos conhecimentos.  

Pelo primeiro sentido, o trabalho é princípio educativo à medida que proporciona a 

compreensão do processo histórico de produção científica e tecnológica, como 

conhecimentos desenvolvidos e apropriados socialmente para a transformação das 

condições naturais da vida e a ampliação das capacidades, das potencialidades e dos 

sentidos humanos. O trabalho, no sentido ontológico, é princípio e organiza a base 

unitária do ensino médio. Pelo segundo sentido, o trabalho é princípio educativo na 

educação básica na medida em que coloca exigências específicas para o processo 

educativo, visando à participação direta dos membros da sociedade no trabalho 

socialmente produtivo. Com este sentido, enquanto também organiza a base unitária de 
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conhecimentos gerais que compõem uma proposta curricular, fundamenta e justifica a 

formação específica para o trabalho produtivo. (FRIGOTTO, 2005:3) 

 

 

A ação humana é uma prática social e cultural. Acultura então é uma criação humana 

intrinsecamente atrelada à concepção de trabalho, pois à medida que o homem busca a 

resolução de seus problemas e a satisfação de suas necessidades, este mesmo homem intervém 

na natureza e a transforma, transforma também a si mesmo relacionando-se socialmente, 

criando modelos de comportamento, instituições e saberes.  

A essa dinâmica atribui-se produção de trabalho. Partindo do pressuposto de que a 

intervenção do homem na natureza denomina-se trabalho e que cultura resulta do trabalho 

humano, percebemos que o homem só estabelece contato com a natureza quando mediado pelo 

trabalho que é a ação transformadora dirigida por finalidades conscientes; segundo ainda a 

mesma autora. 

 A essa consciência dá-se atribuição à forma abstrata de inteligência humana que se 

contrapõe à forma concreta dos demais animais. O animal vive em harmonia com a natureza, 

não sendo livre para agir em desequilíbrio para com ela; suas ações são determinadas 

biologicamente permitindo adaptação ao meio em que vivem, marcando comportamento 

idêntico a cada espécie. Essa identidade, geralmente, é resultante de ações reflexivas e 

instintivas, classificadas em uma baixa escala zoológica, que denunciam uma certa rigidez de 

ação considerada uma forma ilusória de perfeição em face da extrema habilidade com que é 

realizada.  

Aranha (1998) citando Marx, diz que uma aranha executa operações que se assemelham às 

manipulações do tecelão, e a construção das colmeias pelas abelhas poderia envergonhar, por sua 

perfeição, mais de um mestre de obras. Mas há algo em que o pior mestre de obras é superior a melhor 

abelha, é o fato de que, antes de executar a construção, ele a projeta em seu cérebro. 

Na concepção de Konder (1999) os animais nunca podem ser livres ao trabalhar, pois a 

atividade deles é determinada unicamente pelo instinto ou pela experiência limitada que podem 

ter. Para Marx, segundo Konder, o homem é o primeiro ser que conquistou certa liberdade de 

movimentos em face da natureza. Por meio dos instintos e das forças naturais em geral, a natureza dita 

aos animais o comportamento que eles devem ter para sobreviver. 

 O homem, entretanto, graças ao seu trabalho, conseguiu dominar, em certa medida, as forças da 

natureza, colocando-as a seu serviço. Antes de realizar o seu trabalho, o homem é capaz de projetá-lo, 

ou seja, é capaz de figurar na sua cabeça diversos caminhos possíveis para alcançar o seu objetivo, 

escolher livremente o caminho que lhe parece melhor e procurar segui-lo.  
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O animal não inventa o instrumento, não o aperfeiçoa nem o conserva para uso 

posterior. O gesto útil não tem sequencia no tempo e, portanto, não adquire significado de uma 

experiência propriamente dita (Aranha, 1998). Para esta autora, o homem de forma diversa aos 

outros animais inseridos na natureza, não só está inserido, mas a transforma e transforma a si 

mesmo, por meio de suas ações (leia-se trabalho), produzindo cultura na medida em que é 

capaz de planejar seus atos; lembrar-se de atos passados e projetá-los para o futuro 

intencionalmente; inventar técnicas e instrumentos e aperfeiçoá-los, bem como reproduzir as 

inventadas por outros homens.  

A ação humana é realizada por meio de ideias constituindo-se uma experiência 

propriamente dita, mesmo porque sua condição ganha realidade espacial e temporal 

através de sua linguagem abstrata, podendo antecipar o que ainda não ocorreu por meio 

do pensamento, do signo linguístico; face ao fato de não necessitar, por exemplo, que um 

instrumento esteja materialmente no tempo e no espaço em que precisa valer-se dele, pois 

pode significá-lo mentalmente através de sua linguagem que substitui coisas por 

símbolos, e, a partir daí, buscar estes instrumentos, através de suas reminiscências, 

conservados materialmente para este uso posterior. ( ARANHA, 1998:19) 

Sob o modo de produção capitalista, diante lógica de expropriação, exploração e 

produção de mais-valia, a palavra trabalho, e seus sentidos, passou a ter a significação de fardo, 

obrigação, fadiga, penitência, subordinação, prisão. Isto ocorre porque o caráter ontocriativo 

humano foi castrado, tornando sua ligação com natureza algo aparente e distante, portanto, 

alienado. Dessa forma, expropriado de sua natureza criadora, o trabalhador concebe o trabalho 

de acordo com sua experiência num processo fragmentado.  

Albornoz (2002), diz que na linguagem cotidiana a palavra trabalho tem muitos 

significados. Embora pareça compreensível, como uma das formas elementares de ação dos 

homens, o seu conteúdo oscila. Às vezes, carregada de emoção, lembra dor, tortura, suor do 

rosto, fadiga. Noutras, mais que aflição e fardo, designa a operação humana de transformação 

da matéria natural em objeto de cultura. É o homem em ação para sobreviver e realizar-se, 

criando instrumentos, e com esses, todo um novo universo cujas vinculações com a natureza, 

embora inegáveis, se tornam opacas (Albornoz, 2002). Albornoz, ao discutir a etimologia do 

trabalho, diz que no latim são três o sentidos atribuídos a ela.  

A primeira distinção se dá entre os seguintes vocábulos: laborare – ação de labor, e 

operare (verbo que corresponde a opus) – obra. Entretanto, em nossa língua a palavra 

trabalho tem sua origem no vocábulo latino tripalium substantivo do verbo tripaliare, que 

significa torturar. Tripalium era um instrumento feito de três paus aguçados, algumas 

vezes ainda munido de pontas de ferro, no qual os agricultores bateriam o trigo, as espigas 

de milho, o linho, para rasgá-los e esfiapá-los. A maioria dos dicionários, contudo, 

registra tripalium apenas como instrumento de tortura, o que teria sido originalmente, ou 

se tornado depois (ALBORNOZ, 2002, p.7). 

Portanto, o trabalho tem que ser discutido na sua positividade, como ontologia, e na sua 

negatividade, como forma histórica, sob a hegemonia do capital e sua lógica. Araujo (2012) 
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considera que a tese do fim da centralidade do trabalho e suas ideias subjacentes naturalizam a 

sociedade capitalista, pois buscam opções alternativas dentro dela.  

O fim do trabalho, das classes, da luta de classes e da sociedade do trabalho compõe o 

quadro do fim da história que tenta evidenciar a vitória do capitalismo e da democracia liberal. 

Buscam legitimar as novas conformações assumidas pelo modo de produção capitalismo e seu 

sócio-metabolismo atual. Evidentemente existe uma crise civilizatória, nas formas históricas de 

apropriação do trabalho, e seu produto, pelo capital. O que, afinal, está em crise, é o que vamos 

discutir adiante. 

1.2 O trabalho na forma capital e sua crise 

Para nós, a crise do trabalho é, especificamente, do trabalho explorado na relação 

capital/trabalho, portanto uma crise capitalista de produção. Os ideólogos do capital, de 

diferentes matizes e nos diferentes meios de comunicação e de hegemonia cultural, usam essa 

crise para denunciar como superada e insuficiente à crítica marxista da economia política. Suas 

denúncias têm como pressuposto que o tempo de trabalho já não desempenha papel relevante 

na era das redes, dos computadores e dos robôs, argumentado que a redução da relação social 

em tempo de trabalho abstrato aparece em toda parte. 

Essa crise é um produto complexo, mas previsível, pois.  

O roubo do tempo de trabalho alheio, sobre o qual se baseia a riqueza atual, torna-se uma 

base miserável se considerarmos aquela recém-desenvolvida e que foi criada pela própria 

grande indústria. A partir do momento em que o trabalho sob sua forma imediata deixou 

de ser, necessariamente, a medida de valor de uso. (MARX, 1857, p.31) 

 O capital, por um lado, dá vida a todas as capacidades da ciência e da natureza, assim 

como da combinação social, para fazer com que a criação da riqueza seja relativamente 

independente do tempo de trabalho a que se refere. Por outro lado, continua Marx, quer medir 

estas gigantescas forças sociais assim criadas e aprisioná-las nos limites requeridos para 

conservar o valor como valor já criado. (Marx, 1857).  

O processo de abstração do trabalho foi assim definido por Marx 

A indiferença em relação ao trabalho determinado corresponde a uma forma de sociedade 

na qual os indivíduos passam, com facilidade, de um trabalho a outro e o tipo de trabalho 

determinado resulta fortuito, portanto, indiferente. Nessa sociedade, o trabalho se 

converteu, não só como categoria, mas na própria realidade, em um meio para criar a 

riqueza em geral, deixando de estar vinculado aos indivíduos como determinação dentro 

de uma particularidade. Neste estado de coisas, alcançou seu mais alto grau de 

desenvolvimento na forma de existência mais moderna das sociedades burguesas, onde a 

abstração da categoria ‘trabalho’, ‘trabalho em geral’, trabalho sem mais, ponto de partida 

da economia moderna, torna-se verdade prática (MARX, 1993 p. 34). 
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Em meados do século XIX, Marx anunciava a crise da lei de valor como resultante do 

próprio desenvolvimento da capacidade de produção: a medição da riqueza por meio do tempo 

de trabalho torna-se uma “base miserável” a partir do momento em que as forças mediatas do 

trabalho (a parte do trabalho e do saber acumuladas no curso das gerações) prevalecem sobre as 

formas imediatas e a criação de riquezas se faz relativamente independente diretamente do 

tempo utilizado na sua produção. 

A crise da lei do valor não significa o desaparecimento do trabalho no sentido geral do 

termo. Este é o resultado da evolução atual. A lei do valor torna-se caduca.  Exige, de fato, 

outra economia, na qual nem os preços reflitam o custo do trabalho imediato, cada vez mais 

marginal, contido nos produtos e nos meios de trabalho, nem o sistema de preços expresse o 

valor de troca dos produtos. 

Diferentemente da maior parte dos críticos superficiais do trabalho e dos profetas de seu 

desaparecimento, as questões levantadas por André Gorz guardam alguma coerência neste 

aspecto. Trabalho é uma atividade humano-social pela qual os seres humanos em relação com 

outros seres humanos estabelecem relações com a natureza e que, mediante os meios e 

instrumentos de produção, a transformam em bem úteis que os produzem e os reproduzem. 

Entretanto, o trabalho de que se trata na sociedade realmente existente não é um 

trabalho livre, amoroso, emancipado, mas um trabalho obrigatório, doloroso, alienado, nas 

condições de desumanidade real do capital. Mais que um desencantamento do futuro no 

presente, é a própria opacidade do presente. 

No modo de produção capitalista, o trabalho contido na mercadoria possui duplo 

caráter, o trabalho concreto, que corresponde à utilidade da mercadoria, seu valor de uso, e às 

dimensões qualitativas dos diversos trabalhos úteis, é o trabalho abstrato, que corresponde ao 

valor de troca da mercadoria, independentemente das variações das características particulares 

dos diversos ofícios. 

O conceito de trabalho abstrato refere-se ao dispêndio de energia humana, sem 

considerar as múltiplas formas em que é empregada. E nessa qualidade de trabalho humano 

abstrato que o trabalho cria o valor das mercadorias. O modo de existência quantitativo do 

trabalho é o tempo de trabalho uniforme e indiferenciado, como diria Marx, “como valor de 

troca, o produto do trabalho mais complexo é uma proporção determinada do produto do 

trabalho médio simples; trata-se de uma equação com um quantum determinado desse trabalho 

simples”. 
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Este conceito de trabalho abstrato foi elaborado paralelamente ao de tempo abstrato, que 

a física e a astronomia empregaram de forma cada vez mais precisa, graças ao desenvolvimento 

dos instrumentos de medição do tempo. O tempo da física, medido pelos relógios é uma 

abstração. Medido pelo tempo, o trabalho toma emprestado de seu instrumento de medida um 

caráter essencial, a abstração, na percepção de Daniel Bensaíd, brilhante intelectual marxista, 

militante ativo da esquerda socialista europeia (Bensaid, 1999) 

O trabalho abstrato, aplicado a um tempo nas condições acima citadas, é um resultado da troca 

mercantil generalizada. Para Marx, esse processo de abstração do trabalho corresponde a uma 

forma de sociedade na qual os indivíduos passam, com facilidade, de um trabalho a outro e o 

tipo de trabalho determinado resulta indiferente. O trabalho concreto corresponde à utilidade da 

mercadoria, seu valor de uso, e às características qualitativas dos diversos trabalhos úteis.  

Nessa sociedade, continua Marx,  

“o trabalho se converteu, não só numa categoria, mas na própria realidade, e um 

meio para criar a riqueza em geral, deixando de estar vinculado aos indivíduos 

como determinação dentro de uma particularidade”. Nestas condições, “alcançou 

seu mais alto grau de desenvolvimento na forma de existência mais moderna das 

sociedades burguesas, onde a abstração da categoria ‘trabalho’, ‘trabalho em 

geral’, trabalho sem mais, ponto de partida da economia moderna, torna-se 

verdade prática”. (MARX, 1993, p. 38) 

Em outras palavras, ao produzirem as condições para viver, os homens e mulheres 

constroem as relações sociais, criam as formas de organização dessas relações e alimentam as 

possibilidades de conservar e ou transformar a vida social existente. Historicamente existem 

diferentes formas de produzir e reproduzir a vida social. Vivemos em uma forma específica de 

produzir a vida em sociedade, o capitalismo. 

Na formação social capitalista, o trabalho foi transformado em mercadoria. Ou seja, os 

trabalhadores para sobreviver, trocam a sua capacidade de trabalho por salário. E este, é 

transformado em mercadorias que representam parte das condições das quais os trabalhadores 

poderão satisfazer as suas necessidades básicas (e outras tantas), e a variedade de mercadorias 

criadas pelas mãos humanas parece ter chegado a números quase incalculáveis. 

O trabalhador, sujeito fundamental da produção da riqueza social é submetido a um 

processo progressivo de empobrecimento, e pressionado a incorporar na sua formação, 

informações que em nada asseguram seu ingresso no mercado de trabalho ou ainda, sua 

permanência neste.  

Assim, é impossível e inaceitável confundir essa força com quaisquer outros meios 

existente de se executar tarefas, ainda que os capitalistas insistam em tratar o cavalo, o tear 
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mecânico, o vapor, o motor a combustão, a energia elétrica, o telefone e a força humana como 

equivalentes, pois a eles o que interessa é apenas o resultado da produção, ou seja, o aumento 

de suas taxas de lucros.  

Com efeito, ao final do século XX, a humanidade experimentou um extraordinário 

avanço científico e tecnológico e, sob a hegemonia do capital, houve mais destruição do que 

bem estar. As contradições provocadas pela sua mundialização (Chesnais, 1998), atingem o 

conjunto da humanidade.  

Mundialização do Capital ou Globalização? Neste trabalho, ora utilizamos um conceito, 

ora outro. Ao longo do texto, o leitor encontrará os dois termos. Quais são as diferenças entre o 

conceito Mundialização e o conceito Globalização? São ideologicamente construído, e coerente 

com os referenciais teóricos deste trabalho, sem neutralidades, concordamos com as definições 

de Harvey e Chesnais, conforme veremos. 

Para Harvey (2004), mundialização  é um processo que se iniciou a partir do 

desenvolvimento capitalista no período pós – guerra com avanços e recuos, mas 

tendencialmente crescente, manifestando-se de forma desigual nas diversas regiões do mundo. 

As transformações trouxeram um conjunto de mudanças dimensionadas pelas reestruturações 

empreendidas no processo produtivo por meio da constituição das formas de produção 

flexíveis[1], da inovação cientifico – tecnológica aplicada aos processos produtivos, dos novos 

modelos de gerenciamento da organização do trabalho. 

O padrão de acumulação flexível é caracterizado, por setores da produção inteiramente 

renovados, por diferentes maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos 

mercados e, sobretudo, por taxas altamente intensificadas de inovações comercial, 

tecnológica e de organização, sendo marcada, portanto, por um confronto com a rigidez 

do ‘fordismo’ (HARVEY, 2004, p. 143). 

Chesnais (1996), por seu lado, afirma que as políticas de liberalização, 

desregulamentação e privatização que os Estados capitalistas adotaram a partir de 1978 

ampliaram a liberdade de o capital mover-se em escala internacional. 

Este autor considera mais adequado denominar o processo atual de mundialização do 

capital, pois ele representa o próprio regime de acumulação do capital. Afirma que, em 

primeiro lugar, globalização é dada não pela mundialização das trocas, mas pela mundialização 

das operações do capital, em suas formas tanto industriais quanto financeiras. Em segundo 

lugar, as primeiras etapas do ciclo de acumulação, o capital coloca em movimento um grande 

volume de mercadorias, mas, contraditoriamente, esse mesmo capital busca libertar-se da forma 

mercadoria, através do predomínio de mecanismos financeiros que possibilitem a acumulação 

ampliada do capital. 

http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=8742404027330901054#_ftn1
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A partir de 1978, a burguesia mundial, conduzida pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, 

começa a desmantelar as instituições e estatutos que materializavam o estado anterior das 

relações. As políticas de liberação, desregulamentação e privatização surgiram como 

alternativa para que o capital reconquistasse a liberdade que havia perdido a partir de 

1914. (CHESNAIS, 1996: p. 15) 

O processo de expansão capitalista na segunda metade do século XX 

Firmou e consolidou a mundialização como um regime institucional internacional do 

capital concentrado e conduziu a um novo salto na polarização da riqueza, corroborando e 

acentuando com a evolução dos sistemas políticos rumo à dominação das oligarquias 

obcecadas pelo enriquecimento e voltadas completamente para a reprodução da sua 

dominação. Portanto, o neoliberalismo amplia o poder de acumulação de capitais pelas 

classes dominantes. (CHESNAIS, 1996, p. 20)  

Globalização é uma etiqueta ideológica do capital sobre sua expansão por todo o 

planeta, produzindo a visão de uma “aldeia global” (Ianni, 1995), e está condicionada pelo 

poder econômico. Ou seja, é uma certa fase da mundialização mas com uma certa 

especificidade e que se caracteriza pelo reforço da ideologia neoliberal, pelo aumento do capital 

fictício até níveis nunca anteriormente atingidos, num contexto de articulação e mundialização 

acelerada dos mercados financeiros e pela adoção de políticas econômicas, nacionais e 

internacionais, que reforçam o papel das multinacionais  

Nos últimos 30 anos do século XX uma profunda crise assola o capitalismo, com 

profundas consequências para as relações entre capital e trabalho, notadamente o desemprego 

estrutural, a precarização do trabalho, as mudanças nos processos de trabalho etc. Vivíamos um 

fim de milênio repleto de transformações e rupturas que afetaram, ainda que de modo desigual, 

todas as experiências humanas. 

Segundo Castells (1999) a “nova ordem internacional”, ainda em curso e transição, 

apontou para diversas direções, como a multipolaridade, composta de novos polos de poder 

econômico e político e a unilateralidade da hegemonia dos Estados Unidos, a maior potência 

econômica e militar no final do século XX. 

A ideologia e a política (econômica, comercial, militar, etc.,) da nova ordem do capital 

têm suas origens no pós-segunda guerra mundial, principalmente na segunda metade do século 

XX. Ainda segundo Castells (1999), um novo mundo está tomando forma na virada dos séculos 

XX para o XXI, na verdade, uma desordem mundial, um mundo novo das inovações 

tecnológicas contra o trabalho humano, da financeirização e mercantilização de todas as esferas 

e relações da vida, de hegemonização do velho capitalismo. Nada de novo, a não ser o 

fetichismo. A permanente e contraditória dialética da criação/destruição, inovação/degradação. 

Schumpeter desenvolveu, na década de 1930, em seu livro “Capitalismo, Socialismo e 

Democracia”, o conceito de que as inovações tendiam a destruir os produtos e serviços, 
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métodos e processos de trabalhos fundados anteriormente. Nada mais contundente nestes 

tempos presentes do que o conceito de destruição criadora. O que o capitalismo é um modo de 

produção que se faz justamente pela crise, pela constante necessidade de se reinventar, A teoria 

schumpeteriana afirma as inovações terminam por destruir os produtos e os métodos de 

produção mais antigos. (Schumpeter, 1961). 

Dessa forma, as empresas que se apoiam neles também tendem a ser destruídas num 

ciclo inexorável produzido pelo que chamou de destruição criadora. Nenhum outro conceito 

explica de forma tão contundente a dinâmica que preside a economia globalizada nos tempos 

presentes. É claro, a velocidade e a contundência do processo destrutivo atual são muitíssimo 

maiores do que o dos tempos de Schumpeter. 

A lógica e a dinâmica capitalista são fundamentadas em um processo de destruição 

criadora. Esse processo representa que a sobrevivência do capitalismo depende da destruição 

das bases existentes e da criação de novos paradigmas. O processo de destruição criadora é 

definido pelos economistas, dentro da dinâmica atual, como inovação tecnológica. 

Mecanismos de mercado asseguram a aplicação de inovações e distribuem ao acaso os 

efeitos da teoria schumpeteriana da “destruição criadora”, regiões prósperas tornam-se 

decadentes, milhares de trabalhadores ficam desempregados, firmas antigas quebram, 

categorias profissionais inteiras perdem sua qualificação, que deixa de ter utilidade. A 

destruição criadora é um dos pontos fracos do capitalismo, que se mostra pouco inclinado a 

prever ou compensar as perdas impostas. Mas, por outro lado, as forças produtivas se renovam 

sem cessar, impulsionando o crescimento da produtividade e revolucionando o padrão de vida. 

(Singer, 2000) 

Outra contradição é a descartabilidade e a obsolescência dos produtos. Andrade (2007) 

diz que há estética da mercadoria e da obsolescência crescente no capitalismo atual. Ela diz que 

a questão da taxa de utilização decrescente do valor de uso da mercadoria, que corresponde ao 

processo de obsolescência dos produtos, gera a descartabilidade e impulsiona o consumidor a 

novas aquisições por meio da relação de troca. É nesse processo que se dará então a subsunção 

das necessidades humanas pelas necessidades de reprodução do capital.  

Neste caso, o objetivo da produção capitalista não é o valor de uso, mas o valor de troca. 

Para atingir seu objetivo de valorização e reprodução, o capital utiliza-se de diversas formas de 

obsolescência para induzir os homens ao consumo, encurtando assim o ciclo produtivo do 

capital. Desse modo, norteado pela lógica da lucratividade, seja um vaso de flores ou uma 

http://www.jornaldabaixadarj.jex.com.br/
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granada de mão, seja na satisfação de necessidades básicas ou na guerra, o capital 

indistintamente só vislumbra possibilidades de sua reprodução.  

Fazendo com que sua vida útil seja reduzida, os bens duráveis se desgastam mais 

rapidamente e o capital tem um aumento artificial na demanda. O que nos chama a atenção para 

a análise é o fato de que a destruição do ponto de vista humano é considerada como fonte de 

crescimento e reprodução do ponto de vista do capital. Aparecendo constantemente aliado a 

este fator, temos também a manipulação das necessidades promovidas por esta estrutura.  

Neste sentido, o estudo da regulação das vontades pessoais é um imperativo para o 

capital otimizar sua taxa de reprodução. Tanto a taxa de utilização decrescente (indução 

objetiva) quanto à manipulação das necessidades do indivíduo pela estética da mercadoria 

(indução subjetiva), concretizam a inversão de que falamos. Neste caso, não é mais a produção 

que está a serviço do consumo, mas o consumo que está a serviço da produção e reprodução do 

capitalismo (Andrade, 2007). 

A exacerbação histórica dessas tendências destrutivas levou ao que e é um dos sinais 

mais evidentes do caráter estrutural da crise na qual nos encontramos. Mészáros (2002) 

denominou de "produção destrutiva. As guerras e o complexo industrial militar são os 

exemplos mais escandalosos desse fato que se generalizou praticamente para todas as 

atividades produtivas.  

Nesse contexto, a sociabilidade marcada pelo desperdício e pela queda crescente da taxa 

média de lucros é uma decorrência histórica rigorosamente necessária da "emancipação 

política" – e, portanto, apenas com a emancipação humana, isto é, com a superação da 

propriedade privada, poder-se-á evitar o atual binômio desenvolvimento das forças 

produtivas/intensificação das desumanidades socialmente postas.  

Para que as necessidades e possibilidades de desenvolvimento das forças produtivas 

possam se realizar é imprescindível à passagem de uma produção ordenada pelo trabalho 

alienado em sua forma a mais desenvolvida, o trabalho assalariado, a uma outra, ordenada pelo 

trabalho emancipado (Lessa, 2007) 

Mészáros (2002) vê o tempo presente hegemonizado por uma sociabilidade ordenada 

pela propriedade privada entrou em franca contradição com o desenvolvimento das forças 

produtivas e, com isto, a totalidade social passou a ter o seu fundamento em crise: o trabalho 

assalariado apenas possibilita à humanidade um patamar de desenvolvimento histórico cuja 

reprodução é a produção ampliada de desumanidades.  
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A nova base técnica do trabalho, produto da extraordinária revolução eletrônica, produz 

robôs, máquinas informatizadas que, como nunca, podem aumentar a produtividade e a 

qualidade da produção, prescindindo de milhões de cérebros e braços, ao mesmo tempo em que 

ampliam a exploração e a precarização dos trabalhadores empregados e produzem um 

contingente absurdo de desempregados. 

Os processos de trabalho, nos diferentes ramos da economia, têm sofrido 

incessantemente processos de mutações, buscando sempre uma maior acumulação de capital. 

Para o trabalhador, que vende sua força de trabalho, essas transformações nunca representaram 

algum tipo de melhoria ou ganho duradouro e significativo. A cada salto tecnológico, aumenta 

o fardo do trabalhador, pois, conforme Marx, o capital é a contradição em processo, ao 

diminuir o tempo de trabalho na forma de tempo de trabalho necessário, aumenta na forma de 

trabalho excedente, colocando, em medida crescente, o trabalho excedente como condição de 

vida ou morte do trabalho necessário.  

Submetido à lógica de acumulação e exploração do capital, o trabalho está associado a 

sofrimento e dor, porque o trabalhador não é capaz de decidir sobre aquilo que faz nem sobre o 

destino das mercadorias e valores que produz. O fruto do seu esforço é apropriado por outra 

pessoa, é apropriado pelo dono da empresa, pelo proprietário dos meios de produção.  

O ser humano, em sua existência material, o tempo todo cria necessidades e cria meios 

para satisfazê-las. Essas necessidades podem ter conteúdos humanizadores, de emancipação do 

corpo e expansão espiritual. Ou o seu contrário, desumanizadoras, como é própria do 

consumismo capitalista e do fetichismo da mercadoria.  Isso não significa dizer que não haja 

limites, de várias ordens, na dilatação de determinados meios que respondem a necessidades 

historicamente criadas. O trabalho dedicado a satisfazer aquelas necessidades humanas não 

pode se limitar a uma quantidade e a uma forma historicamente dadas. 

No entanto, no modo de produção capitalista não é do trabalho livre, emancipado e 

emancipador que estamos tratando, mas de um trabalho obrigatório, alienado, de um trabalho 

abstrato. Subsumido ao capital, o trabalho se converteu em um meio de criar riquezas em geral, 

deixando de estar vinculado aos indivíduos como determinação dentro de uma particularidade. 

O modo de existência quantitativo do trabalho e o tempo de trabalho uniforme e diferenciado, 

simples, por assim dizer, despido de toda qualidade.  

Sob o regime do capital, o trabalho alienado, a divisão do trabalho, a lei do mercado e a 

propriedade privada formam uma cadeia que aprisiona e embrutece quem o produz.  Não se 

pode escapar da alienação da relação salarial sem propor e lutar, ao mesmo tempo, pela 
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apropriação social, planificação democrática e solidária da economia e a substituição da divisão 

do trabalho pelo trabalho livre, associado e emancipado. Em suma, lutar contra o próprio 

capital e o capitalismo. 

O que está em crise é um tipo específico de trabalho, o assalariado, e por consequência a 

relação do assalariamento, é o que acredita Frigotto (2000). E no qual o tempo de trabalho 

abstrato é a medida geral da riqueza social. Ao contrário do ufanismo e cinismo das teses do 

‘fim da história” para significar a eternização da forma capital de relações sociais e, ao mesmo 

tempo o fim do proletariado, o capitalismo expõe hoje contradições mais profundas do que 

nunca. A mais candente é a sua capacidade exponencial de produção de bens – mediado por 

contínuos revolucionamentos científico-tecnológicos. 

A subordinação do trabalho ao capital efetiva-se hoje de forma mais complexa e 

heterogênea, intensificando seus ritmos e processos, ampliando o trabalho morto e, ao mesmo 

tempo, efetivando uma necessária interação entre este e o trabalho vivo. 

O trabalho em sua forma capital, e o sistema de capital, o capitalismo, produziu um 

paradoxo. Numa sociedade de superprodução e de produção do supérfluo, por um lado os seres 

humanos buscam responder às suas necessidades básicas, socioculturais e ético-políticas e 

estéticas com um tempo de trabalho produtivo cada vez menor, e por outro, a incapacidade do 

capital de socializar e democratizar essa produção e de gerar efetivamente tempo livre, de 

liberdade, de emancipação do corpo e de expansão espírito, de expressão de seus talentos e 

aptidões criativas. São grandes as dificuldades e os problemas presentes nesse debate. 

 1.3 A insuficiência material das teses sobre o fim do trabalho 

              Os escritos do filósofo e historiador alemão Walter Benjamim são marcados pela 

plasticidade estética e pela coerência ético-política, ativo e engajado no combate contra o terror 

nazista e imperialista, e na denúncia contra a crescente burocratização do movimento 

comunista e do movimento operário, que dominava o tempo em viveu e militou – primeira 

metade do século XX.  

Em teses sobre o conceito de história, Benjamin faz severa crítica aos que, de esquerda 

ou de direita, admitem a hipótese e a tese de que o fim do trabalho significa aos trabalhadores 

se renderem à eternidade do capital e de suas formas e conteúdos de dominação.  Esta é, 

portanto, uma questão política e ideológica central na disputa contra o capital e o capitalismo. 

Afirma, pois 
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“Nada mais corrompeu o movimento operário alemão do que a convicção de nadar a 

favor da corrente. Considerou o desenvolvimento técnico como o sentido da corrente. A 

partir daí, só precisou dar um passo para imaginar que o trabalho industrial representava 

uma conquista política. Às custas dos operários alemães, à velha ética protestante do 

trabalho celebrou, de uma forma secularizada, sua ressurreição. Esta concepção de 

trabalho não se preocupa em saber em que medida os produtos deste trabalho servem aos 

próprios produtores, que não podem dispor deles. Só se preocupa com o progresso no 

domínio sobre a natureza, não com as regressões da sociedade.” (WALTER 

BEJNJAMIM, 1940 Walter Benjamim, Teses sobre o conceito de história, 1940: 13). 

A crise do trabalho, portanto, não anuncia o “fim do trabalho” no sentido geral do 

termo, mas designa uma crise da relação capitalista de produção. Crise esta que forma cada vez 

pior a heterogeneidade e a complexidade de um trabalho socializado, na qual a parte do 

trabalho morto, aquele realizado pelas gerações precedentes acumulado na forma de saberes e 

técnicas, é cada vez mais importante.  

Como diz Bensaid (1999), esse não é um debate apenas teórico. Redução do emprego 

não significa, portanto, o fim do trabalho, mas uma modificação histórica na sua composição 

orgânica, onde o trabalho morto, passado, ganha prevalência sobre o trabalho vivo, presente. Os 

desafios sobre o trabalho são muito concretos. As questões da redução do tempo de trabalho ou 

de garantia de uma renda universal, entre outras.  

Segundo Frigotto (2209) dentro do capitalismo o fim do trabalho escravo é uma 

necessidade tanto em relação à materialidade das relações quanto à ideologia que a sustente. 

Sem trabalhadores duplamente livres – não escravos, mas sem meios e instrumentos de 

produção, apenas proprietários de sua força de trabalho, a relação mercantil não se efetiva, 

assim como não se mascara a farsa da liberdade de escolha. Hoje, no contexto da crise 

estrutural do emprego, comumente faz-se elogio e apologia do trabalho informal como sendo 

uma forma de não ter patrões. 

Uma primeira distinção fundamental a ser feita e sobre a qual ainda se faz confusão na 

literatura atual é entre o conceito de trabalho e o conceito de trabalho assalariado ou venda de 

força de trabalho. O fim do trabalho – e da sua ontológica centralidade na reprodução da vida 

social – encontra-se proclamado à direita e à esquerda, sem preconceitos.  

À direita, pelo senso comum produzido pela mídia e por uma gama de autores de algum 

modo vinculado ao ideário liberal exposto tão efusivamente por Francis Fukuyama para quem 

“não existe alternativa à democracia liberal, ou ao sistema econômico capitalista global” de 

Jeremy Rifkin (1990) e para o sociólogo do capital e consultor empresarial sobre o “Ócio 

Criativo” Domênico De Masi (2000).  Como veremos 
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Fukuyama, intelectual orgânico do pensamento liberal estadunidense, e funcionário do 

Departamento de Estado, do Governo dos Estados Unidos, que adquiriu notoriedade nos anos 

de 1989 e 1992, respectivamente com a publicação de um artigo bombástico na revista 

NATIONAL INTEREST, e do livro “O fim da história e o último homem,” retomando na 

contemporaneidade a célebre anunciação hegeliana sobre o advento de uma forma racional e 

definitiva de sociabilidade humana, o que supõe a diligência de cassar-lhe o ser social da 

contestação possível.  

Outro importante defensor da tese do fim do trabalho e do emprego, misturando 

intencionalmente as duas categorias, é Jeremy Rifkin. Este autor, sob um discurso de 

participação e colaboração é um dos mais requisitados consultores de empresas nos Estados 

Unidos e da América Latina, principalmente sobre os processos de reestruturação produtiva, 

gestão de recursos humanos e modernização administrativa. Trata-se de uma referência 

bibliográfica central nos cursos de graduação, pós-graduação e MBA em Administração de 

Empresas, Economia, Gestão, Negócios e Marketing, nas principais universidades brasileiras, 

tanto privadas quanto públicas. 

Mas quem encantou a fantasia do fim do trabalho e do ócio universal foi o italiano 

Domênico de Masi.  Muito bem remunerado pelas grandes corporações capitalitas, professor 

com título de doutor e catedrático em Sociologia do Trabalho pela Universidade de Roma. Suas 

teses proliferaram como epidemia nas últimas duas décadas, desenvolvendo palestras, 

conferências, workshops, simpósios, seminários, cursos de adestramento, para grandes 

executivos, chefes, empresários, profissionais de recursos humanos, gestores do capital, enfim, 

para o capital, com a tese de que vivemos na sociedade do conhecimento, na sociedade 

tecnológica pós-trabalho industrial, e que a grande descoberta, o grande diferencial é a 

criatividade, o tempo livre, o ao que ele chama de ócio criativo.  

Seus livros, vendidos ao preço de ouro, pareceM falar de um outro planeta, onde não 

existe o capital e o capitalismo, a divisão social do trabalho, a mais valia a superexploração da 

força de trabalho, ou a multidão de sobrantes, produzidos pela exploração dos capitalistas, estes 

mesmos que o remunera com gordas quantias de dinheiro, para suas consultorias, retiradas do 

suor, do sangue e da lágrima do trabalho humano assalariado ou precarizados ou dos 

desempregados. 

Ilustrando nossa análise, vejamos um exemplo do que diz este sociólogo, nos seus no 

seu livro “O ócio criativo”:  
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O ócio criativo une o trabalho com o estudo (conhecimento) e o lazer (jogo e diversão). 

Podemos organizar nosso tempo e fazer com que todos os três coincidam. Esta é a única 

forma de produzir ideias geniais. Para isso é necessário libertar-se da ideia tradicional de 

trabalho como obrigação ou dever e oportunizar uma mistura de atividades, onde o trabalho 

se confunde com o tempo livre, o estudo e o jogo. (DE MASI, 2000, p. 18) 

Por exemplo, ensina De Masi, que ao dar uma aula o profissional deve priorizar a criação de 

um valor, associando divertimento e formação.  

Acrescenta que tanto no tempo em que se trabalha quanto no tempo vago, fazemos menos 

coisas com as mãos e mais coisas com o cérebro, ao contrário do que aconteceu por 

milhares de anos. Utilizamos o nosso cérebro nas atividades que realizamos, mas; as mais 

apropriadas e valorizadas no mercado de trabalho, são as atividades criativas. Ele pontua 

que as empresas da era pós-industrial, voltadas para a produção de bens imateriais (valores, 

serviços, informação, estética, etc.) dependem da criatividade para permanecer no mercado. 

Propõe então uma revisão das regras que controlam a produção intelectual, enfatizando que 

o controle não serve para nada, senão para inibir a criatividade (DE MASI, 2000, p.20). 

Este nada ocioso pensador liberal poderia dizer, para os desempregados, jovens 

marginalizados nas periferias das grandes cidades, ou para sem tetos, sem terras, crianças e 

idosos que moram debaixo das marquises, pontes, viadutos, que.  

O ócio eu defendo é o ócio criativo, uma forma inteligente e construtiva de utilizar o 

tempo. O futuro pertence àqueles que forem mais capazes de oferecer serviços do tipo 

intelectual, cientifico e artístico, adequados às necessidades variáveis e personalizadas 

dos consumidores. Eu não gosto do ócio puro: depois de um pouco de tempo, me 

aborrece. Eu gosto do ócio "criativo": Isto é, a síntese do trabalho, do estudo e da 

diversão. O ócio criativo nunca me aborrece. (DE MASI, 2000, p.45). 

E no espectro intelectual que se reivindica à esquerda, Habermas (1987), Offe (1985) e 

Gorz (1990) - todos eles autores vinculados à Escola de Frankfurt
13

 pensam a sociedade e o 

capitalismo contemporâneo e suas processualidades a partir dos países centrais do modo de 

produção capitalista. 

Segundo Hirata (1996), as duas primeiras obras representativas desse debate foram 

produzidas por Piore e Sabel (1987) em “A segunda divisão industrial: possibilidades para 

prosperidade” e em “O fim da divisão do trabalho? A racionalização da produção industrial” de 

Kern e Schumann (1989) . O tema do final ou desaparecimento do trabalho é um debate que se 

repete.  

                                                 
13

 Em contraposição ao positivismo e à teoria funcionalista, surge a Teoria Crítica. Com pressupostos marxistas, 

procura analisar sociedade como um todo. A finalidade desta escola era fazer uma investigação social sobre a 

industrialização moderna. Este movimento se iniciou na Alemanha e recebeu o nome de Instituto de Pesquisa 

Social, criado em Frankfurt em 1924. Mesmo nascido sob inspiração ele passou a adotar um visão crítica ao 

processo de stalinização da URSS, e aos caminhos seguidos pelo movimento comunista, no campo da teorização e 

da prática social. Eles incorporaram algumas idéias de Max Weber, o conceito de trabalho de Marx e a teoria de 

Freud sobre a origem das civilizações. Deste movimento, iniciado em 1924, surgiu duas gerações: A primeira,  

formado por Max Horkheimer,  Teodor Adorno, Walter Benjamin, e Herbert Marcuse.  E a segunda,  formado por 

Jurgën Habermas eA. Schmidt, H. Schnadelbach  e K. Otto Apel. Suas análises se centraram no conceito e papel 

da indústria cultural, meios de comunicação, linguagem, estética e ética (ORTIZ, 2002) 
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Para Hirata, essas teses surgiram na esteira da intensa inovação tecnológica verificada a 

partir do final da década de 1970 e na década de 1980 e com a emergência dos novos 

paradigmas organizacionais que se desenvolveram nesse processo, com desdobramentos na 

requalificação dos trabalhadores e na recomposição das tarefas, ao contrário do 

aprofundamento a divisão taylorista do trabalho.  

Essas mudanças de paradigmas e o acelerado progresso técnico, e a consequente 

supressão dos empregos, principalmente na indústria, explicariam a perda de centralidade do 

trabalho nas sociedades contemporâneas. Mas, de que está se falando exatamente? Do trabalho 

em sentido amplo, ontológico e antropológico do termo? Ou do trabalho historicamente 

determinado pelo modo de produção capitalista, o trabalho assalariado? Quando se diz fim do 

trabalho, traduza-se o definhamento do trabalho sobre determinada forma histórica – o trabalho 

assalariado. É inadequado e equivocado, em uma perspectiva ontológica, falar-se do fim do 

trabalho.  

À esquerda, vários intelectuais se esforçam em substituir a centralidade do trabalho na 

sociabilidade humana por outros pressupostos morais e políticos e comunicativos, 

subjetividades, críticas, formas de racionalidade alternativa, ações consensuais, desejos 

pragmáticos e outras teses que buscam explicar a “sociedade pós-moderna”, “pós-salarial”, 

“pós-industrial”, “pós-fordista, e os outros tantos neologismos conceituais eivados de 

componentes ideológicos de corte liberal burguês contra o trabalho e os trabalhadores”.  

Para Rocha (1999), esse pensamento vem desde os membros da Escola de Frankfurt até 

Gorz, Offe e Kurz passando por Sartre (1960) seu hipnotismo pela “experiência reflexiva” dos 

sujeitos singulares e suas manifestações
14

, secundarizando ou retirando a importância central, a 

tradição e o papel da classe operária na luta emancipatória – depreciando a importância de seus 

movimentos e até mesmo chegando a eliminá-lo – e de buscar outros atores sociais que os 

substituíssem como protagonista da história e da luta política contra o capitalismo. 

Além da confusão entre diminuição do emprego e diminuição do trabalho, e de uma 

concepção reducionista de trabalho ao trabalho industrial assalariado, estes autores trazem à 

arena de debates uma reflexão sobre a categoria trabalho e sua processualidade social.  

Esta cultura, que floresce concomitantemente ao chamado discurso pós-moderno e suas 

propostas de sociabilidade, desaguou num pêndulo que vem oscilando, ao longo de sua longa 

trajetória, entre posições teoricamente mais próximas entre si do que gostariam de admitir. Ela 

                                                 
14

 Para conhecer melhor as teses existencialistas,  muito em voga  nos meios intelectuais europeus e nos 

movimentos de contestação social de caráter anti soviético e anti stalinista, e com recorte democrático humanista 

liberal, nos anos das décadas de 1960 e 1970J, ver Sartre, 1960. 
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abarca do ceticismo em relação à emergência do sujeito social coletivo anticapitalista e 

revolucionário à descrença diante da possibilidade de ruptura estrutural com o modo de 

produção capitalista, tanto no terreno concreto da economia, quanto na sua ideologia e 

experiências simbólicas sensíveis. 

Essa concepção vê nos assalariados apenas uma condição de objeto passivo. Porém vai 

mais além, reforça teoricamente a negação de um projeto que busque a desconstrução 

conceitual do neoliberalismo em suas próprias bases objetivas. [No contexto de combate à nova 

lógica de acumulação capitalista, essas duas visões sobre o trabalho e os trabalhadores se 

associam e se complementam.]. 

Frequentemente, agem como se a realidade não fosse, como afirma Marx (1999) “uma 

síntese de múltiplas determinações, portanto, unidade do diverso”, inclusive a relação social 

objetiva do capital com trabalho e suas interioridades ou subjetividades inseparáveis e 

indescartáveis. 

Na década de 1990, como já afirmamos vários analistas e estudiosos no campo da 

filosofia e das ciências sociais empreenderam consideráveis e retumbantes engenharias 

intelectuais, cada qual com suas peculiaridades, para convergir nessa direção. Entre os críticos 

da “sociedade do trabalho” é possível identificarmos Juergen Habermas, Claus Offe, Martin 

Baethge, Adam Schaf, Robert Kurz, André Gorz, Benjamin Coriat, Alain Touraine, Lojkine, 

entre outros. São autores que fazem suas críticas com diferentes enfoques e a partir de 

diferentes referenciais, mas se identificam na visão de que o trabalho perde em importância 

como referência para a vida social. 

Habermas (1986), filósofo identificado com a Escola de Frankfurt, defende a 

impossibilidade de o trabalho manter a mesma força estruturadora e socializadora, fazendo com 

que a sociedade do trabalho perca seu ponto de referência, e aponta para um novo paradigma: o 

paradigma da comunicação. Este autor, apesar de indicar um novo paradigma, afirma termos 

chegado a uma situação ininteligível. 

Habermas acredita que esferas públicas autônomas possam controlar e conter o estado 

social intervencionista e criar uma nova relação contraposta aos domínios de ação regidos pelo 

dinheiro e pelo poder. Este teórico aponta para uma nova hegemonia cultural baseada na 

cooperação e na ação solidária, sendo a busca do consenso e do entendimento mútuo objetivos 

a serem alcançados.  
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Seria o fim das ilusões da sociedade do trabalho e o deslocamento da categoria trabalho 

para o conceito de ações comunicativas de grupos sociais autônomos. Enterrando, assim, a base 

da dialética da luta de classes. 

O novo paradigma sugerido pela teoria Habermasiana se baseia na práxis do novo 

sujeito produtor, que na reflexão do sujeito, e na práxis produção-reflexão-cognição 

(Habermas, 1987). Seu novo paradigma é o conceito de ação comunicativa, que tem na “teoria 

da ação social” e no método “estrutural-funcional como ponto de referência de uma discussão 

de orientação sistemática”.  

Por seu lado, Claus Offe (1994), sociólogo alemão também vinculado à Escola de 

Frankfurt e à Teoria Crítica, sustenta ter havido uma implosão da capacidade da esfera da 

produção e do trabalho determinar a vida social na sociedade pós-industrial e indica a 

necessidade de se desenvolver uma teoria sociológica que seja explicativa das mudanças 

sociais. Este autor sugere termos chegado ao fim da sociedade do trabalho, ao teorizar 

afirmando que nas modificações ocorridas na sociedade, fez surgir uma heterogeneidade prática 

do trabalho que impede uma homogeneização do conceito de trabalho e que impede que se fale 

de uma unidade de classe dos trabalhadores.  

Segundo Araújo (2001), Offe, considera que trabalho deixa de ser o eixo aglutinador e 

explicativo da realidade como era desde o século XIX, quando da separação do trabalho da 

esfera doméstica, do advento do trabalho assalariado em larga escala e da divisão social do 

trabalho capitalista, quando passou a organizar a sociedade do trabalho. Para este autor as 

diferenças de salário, de renda, de qualificação, de carreira e as diferenças entre os trabalhos 

produtivos e de serviços impõe novos e diferentes tipos de racionalidade.  

Offe (1994) afirma ainda que o trabalho, enquanto valor, dever e necessidade perde seu 

significado, comprometendo o seu poder coercitivo ético e mesmo os possíveis efeitos 

motivadores dos salários em sociedades altamente desenvolvidas são hoje considera que o 

trabalho não só foi deslocado objetivamente de seus status de uma realidade de vida central e 

evidente por só própria: como está perdendo também seu papel de força estimulante central na 

atividade dos trabalhadores” carecendo assim de uma racionalidade comum e de características 

empíricas compartilhadas, tornando-se, pois subjetivamente periférico razão pela qual a 

consciência social não deve mais ser reconstruída como consciência de classe.  

Por essas razões, continua Offe, a partir das evidências do desemprego estrutural, a 

existência da crise da sociedade do trabalho, portanto, de seu paradigma e clama por um novo 

paradigma que se referencie no conceito de “vida quotidiana” de Habermas, mesmo 
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reconhecendo que as categorias de análise de tal referencial ainda não estejam claras nem 

integradas a uma teoria da mudança social.  

O paradigma do “mundo da vida quotidiana” se coloca em contraposição à esfera da 

produção e do trabalho que, para esse autor, se tornou menos central para a organização das 

vidas dos indivíduos e das estruturas sociais e políticas. Tal paradigma se situa em momentos 

outros que não o trabalho, corresponde mais aos valores relativos à felicidade, autonomia, lazer 

e são cada vez mais buscados a partir de vivências quotidianas em torno dos grupos étnicos, da 

família, da ecologia ou outros elementos aglutinadores das pessoas na sociedade 

contemporânea.  

O tempo livre maior contribui para a emersão de novas necessidades, assim como o 

desemprego deixa de ser tratado como anomalia social. Offe (1994) argumenta que, portanto, 

há uma descentralização objetiva e subjetiva do trabalho.  Afirma, ainda, que se precisam 

privilegiar novos campos de ação caracterizados por novos agentes e por uma nova forma de 

racionalidade. (Araújo 2001) 

As teses defendidas pelo alemão Off têm grande audiência em intelectuais, analistas e 

gestores do capital, nas academias, empresas, e na mídia patronal em geral, ao reafirmam a 

sinfonia do consenso que prega a degenerescência da luta de classes e a consequente dissolução 

de quaisquer atividades sociais, projetos e políticas referenciados no mundo do trabalho. 

Argumenta ainda em favor da necessária convivência harmônica, racional e comunicativa, num 

mesmo patíbulo, entre o condenado o verdugo, embora somente um deles sobreviva.  

Em vigorosa contraposição às ideias de Jurgen Habermas, Claus Offe e André Gorz, 

Frigotto (1995), afirma que  não há como negar mudanças profundas no conteúdo, na divisão, 

na quantidade e qualidade do trabalho demandado no processo produtivo da fase atual do 

capitalismo. Todavia, considera, problemático e equivocado deduzir que, apesar da crise do 

trabalho no interior das relações capitalistas de produção e das mudanças de sua natureza, 

categorizar que há perda da centralidade do mesmo na vida humana.  

Kurz (1997), com eloquente e astuta lógica discursiva, defende a concepção da 

inaptidão proletária para o trânsito ao futuro, que, segundo ele, está alicerçada numa conjectura 

idealista, utópica, numa quimera, vale dizer, a eliminação tendencial do trabalho produtivo e, 

com isso, na supressão negativa do trabalho abstrato pelo capital e dentro do capital, uma auto-

amputação do capital variável. Kurz, firme na sua tese, considera que o trabalho ao assumir a 

forma capital,  e ao se transformar em mercadoria,  tornou a classe trabalhadora parte integrante 

dele, não sendo mais capaz, portanto, de lutar contra o sistema de mercadorias. 
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O capital é sempre uma relação social e na sua essência se inclui o trabalho objetivado. 

Marx, nos Grundrisse (1857/1858), explica que a produção de capitalistas e trabalhadores 

assalariados é, neste caso, um produto fundamental de valorização do capital. A economia 

usual, que só considera as coisas produzidas, esquece-o completamente. 

Enquanto, nesse processo, o trabalho objetivado é posto ao mesmo tempo como não 

objetividade do trabalhador, como objetividade de uma subjetividade contraposta ao 

trabalhador, como propriedade de uma vontade alheia, o capital é ao mesmo tempo, 

necessariamente, o capitalista, e a ideia de alguns socialistas de que necessitamos do capital, 

mas não dos capitalistas, é inteiramente falsa. No conceito de capital está posto que as 

condições objetivas do trabalho – e essas constituem o próprio produto do capital – assumam 

frente a esse uma personalidade ou, o que é o mesmo, que sejam postas como propriedade de 

uma personalidade alheia (Marx, 1857). 

De outra maneira, o produto da produção capitalista não é somente a mais valia, é 

capital, vale dizer, produção e reprodução das relações especificamente capitalistas, logo, de 

trabalho abstrato imerso na relação social entre trabalhadores e capitalista. Portanto, para Marx 

o capital não é uma coisa, mas uma relação social entre pessoas, efetivada através de coisas.  

Em acordo com esta concepção, podemos dizer que nunca houve, não há e jamais 

poderá existir capitalismo sem trabalho abstrato e vice versa. Estes são constituintes da lógica 

capitalista, daí resultando que a única maneira de suplantar qualquer uma dessas duas 

dimensões será eliminar também a outra, como numa relação psicanalítica entre ego e alter ego, 

ou filosófica entre fenômeno e concreto, aparência e essência.  

A tarefa fundamental da luta anticapitalista é fazer aguçar a contradição que está 

presente na própria totalidade da formação econômico-social capitalista e enfrentá-la. A 

resolução dessa equação é a essência do complexo, tortuoso e longo caminho da revolução 

social em seu sentido amplo.  

Sem ter a exata dimensão e sem buscar compreender esse traço irrecorrível e intrínseco 

da moderna produção mercantil capitalista, e considerando as subjetividades que lhe são 

próprias, Kurz, em sua teoria autodestrutiva da chamada sociedade do trabalho chega a 

proclamar categoricamente que o capitalismo começou a libertar o homem do trabalho. 

Ainda dialogando com as ideias de Kurz (1997), este reitera que a categoria trabalho – 

indiferenciada e negativamente fetichizada na perdição de seu momento concreto e útil – 

parece-lhe traduzir uma espécie da maldição histórica, o pecado mais que original do 
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sofrimento e do masoquismo que se introduziram na relação entre os homens primitivos e a 

natureza, num dado tempo da história humana.  

Essa relação primária sentencia o autor, é a fonte de toda a opressão e infelicidade, ao 

contrário de atividade ontogenética primária do ser social transformada em maldição na e pela 

sociedade alienada’. Sendo coerente com esta linha de análise, estariam superadas quaisquer 

perspectivas de crítica e ruptura da sociedade burguesa e do modo de produção capitalista. 

Nosso autor vaticina que, a partir de um posto de vista ontológico do trabalho ou da luta 

das classes trabalhadoras, a perspectiva revolucionária pela via de um movimento de supressão, 

cuja raiz esteja numa conscientização, seria uma perspectiva pedagógica de fundamento 

idealista, para não dizer metafísico. A posição de Kurz e dos teóricos que, de uma forma ou de 

outra, teorizam com ares proféticos o fim do trabalho assalariado e da sociedade do trabalho, 

sem, contudo explicarem como isso se daria sem a superação do capital e remoção histórica do 

capitalismo.  

Essa posição, ao contrário de uma postura intelectual subversiva, ousada e crítica é na 

verdade, uma proposição corajosa de um definhamento intelectual, uma concessão ideológica e 

uma prostração contemplativa que suprime o momento de atividade humana sensível, a práxis, 

na mudança estrutural a partir da ação humana no terreno da história. 

Na mesma perspectiva, Gorz (1980) em seu livro  Adeus ao proletariado,  inaugura essa  

linha de análise que se tornou moda no campo da esquerda intelectual acadêmica, com 

influências em largos setores do movimento operário e socialista europeu,   onde o capitalismo 

experimentou o Estado de Bem Estar Social. A moda se tornou sepultar a luta de classes e com 

ela o proletariado como sujeito político, enxergar vida eterna ao capital e ao capitalismo, sem 

trabalho assalariado.  

O argumento de Gorz, sob o impacto da crise vivida pelo movimento socialista na 

segunda metade do século XX, tem elementos que problematizam a realidade pós Leste 

Europeu e as deformações presentes na experiência proletária e socialista desse século. Porém 

não esconde sua confusão, um misto de conformismo ideológico ao capital e espírito 

romântico, idealizado, sobre o futuro da humanidade reconciliada. Esse argumento ganha mais 

problematicidade ainda, se levarmos em conta que Gorz se reivindica, pelo menos 

formalmente, do campo do marxismo renovado e pós stalinista. 

Gorz incorpora em sua análise as dimensões da nascente visão pós-moderna sobre o 

produtor direto, seja o fim do proletariado como ser social empírico, seja da sua consciência de 

classe, elaborada ou sensível, até como simples possibilidade, na sociedade contemporânea. 
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Nessa mesma linha de análise, Offe afirma que a sociedade contemporânea, a sociedade do 

conhecimento e dos serviços teria, no limite, substituído a lógica do capital, uma vez que ela 

seria regida por valores não mercantis, tornados dominantes, o que leva ao desaparecimento da 

ética positiva do trabalho. 

As formas contemporânea de vida, dominada pela razão instrumental e pela nova base 

técnica flexível, pelos novos paradigmas tecnológicos e pela ampliação da cidadania, 

aprofundaria o desencanto do trabalho, o condenado às vias de extinção enquanto categoria 

autônoma. 

Se pudermos conferir algum mérito que mereça estatuto superior nesses argumentos, 

foram os de não só exprimir uma sensibilidade crescente nos meios acadêmicos em face das 

profundas e desconcertantes mudanças ocorridas no mundo do trabalho, principalmente 

industrial, nos principais países do capitalismo central, como também antecipar uma nova 

subjetividade que provocou o desmoronamento do chamado campo socialista (URSS e países 

do leste da Europa). E, portanto, a crise de valores que de fato se insurgiu, sobretudo após a 

bancarrota do regime soviético stalinista. 

As questões que ele debate, principalmente no campo das subjetividades pós-socialismo 

real, estão presentes e candentes nos dilemas dos diversos movimentos emancipatórios 

policlassistas
15

 que eclodiram nas décadas de 1980/1990. Todavia, não há razões convincentes, 

tanto teóricas quanto empíricas, capazes de comprovar o anacronismo do conceito de classe 

operária – embora seu tamanho e importância no processo produtivo capitalista tenham 

diminuído, ela existe.   E as teses de que o proletariado, em seus variados conceitos e 

composições no tempo presente, estariam caminhando para seu fim, e consequentemente, 

perdido seu caráter de sujeito político potencialmente comprometido a tomar frente num amplo 

movimento de mudança social num sentido anticapitalista, não se sustentam.  

Na Ideologia Alemã, Marx e Engels (1993) afirmam que o pressuposto de toda vida 

humana é naturalmente a existência de indivíduos humanos vivos.  Em torno dessa necessidade 

ontológica, e a partir dela, o ser humano produz seus meios de subsistência, e “o primeiro ato 

histórico é, portanto a produção da própria vida material.
  

                                                 
15

 Movimentos sem nítidos cortes de classe, que contestam a ordem capitalista neoliberal, sem contudo propor 

rupturas radicais, num sentido socialista. Nessa categoria estariam os movimentos ecológicos e ambientalistas, os 

de gênero(mulheres, homossexuais...) , raça e geração, os movimentos de juventude, estudantil, e os que protestam 

contra a globalização da economia capitalista e seus efeitos sociais,  e a nova ordem capitalista que emergiu do 

chamado “consenso de Washington”  e suas políticas de ajustes fiscais. Sobre esses temas, ver “Resistências 

Mundiais – de Seattle a Porto Alegre” , organizado por Seoane e Taddei, 2001. e “Novos Sujeitos e Novos 

Enfoques da Educação Popular no Brasil”, de Elizabeth Serra(2001). 
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A produção e reprodução da vida, sob nossa ótica de análise e nossa visão do mundo, 

estão vinculadas ao trabalho. Dizer fim do trabalho nesse sentido é dizer fim do modo humano 

de produzir a si e ao mundo
16

.  É supor-se que o ser humano comece a existir como anjo, 

descarnado, imaterial e que prescinda de necessidades imperativas como comer, beber, vestir-

se, morar, defender-se das forças da natureza, das doenças, amar, ter prazer, sonhar e fazer.  

Eis uma questão na qual não deveria pairar dúvidas, uma visão transparente e cristalina 

como a água. Não há como sustentar a ideia de um modo humano de existência sem trabalho 

que produza valores de uso como resposta às suas múltiplas necessidades. Em um sentido 

ontológico mais amplo, os seres humanos se produzem enquanto seres da natureza e seres 

simbólicos e culturais pela práxis, e o centro da práxis é, sem dúvida o trabalho humano. 

Radicalizando ainda mais este raciocínio, a nosso ver, seria uma adesão consciente à 

metafísica pensar que as necessidades humanas possam parar no tempo, supor que os seres 

humanos congelam suas necessidades historicamente é propor à vida desmaterializar-se, 

encantar-se no reino das ideias e da história desencarnada. 

Conforme vimos discutindo neste trabalho, e em acordo com Antunes (1995), o atual 

sócio metabolismo do capital e as crises que ele provoca, reafirmam a centralidade da categoria 

trabalho na sociedade contemporânea e a indispensabilidade do trabalho para a vida humana e 

afirma que a maioria dos questionamentos da centralidade do trabalho falham por abandonarem 

a dupla dimensão do trabalho e suas categorias analíticas, trabalho concreto e trabalho abstrato. 

O trabalho abstrato continua a cumprir papel decisivo na criação de valores na 

sociedade das mercadorias. A crise vivenciada pela sociedade é a crise do trabalho abstrato, do 

trabalho assalariado, e não a crise do trabalho concreto e nem a crise da centralidade do 

trabalho abstrato.  

O trabalho concreto continua sendo condição da realização da dimensão de gênero 

humano, pois o é o produto do trabalho concreto a realização da humanidade do homem. A 

superação do trabalho abstrato passa pelo reconhecimento do papel central da classe-que-vive-

do-trabalho, usando termo de Antunes. Não parecendo concebível a extinção do trabalho social 

concreto da sociabilidade humana. 

                                                 
16

 O sentido principal da tese do fim do trabalho não é a negativa da existência humana, mas sim da sua 

importância histórica como categoria teórica, sociológica e como potencial de constituição das classes sociais, das 

lutas de classe. Segundo esses autores,  outras categoria, outros elementos de coesão social ( gênero, etnia, 

linguagem, comunicação, cultura, modo de vida, subjetividade, etc. ) seriam mais aglutinadoras e mais  

importantes. 
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1.4 Alternativas à crise do assalariamento: para alem do trabalho assalariado 

No contexto desse debate, vem à tona  a urgência de se refletir e propor medidas sócio-

políticas, de curto, médio e longo prazo, emergenciais e alternativas à crise do trabalho 

assalariado e ao desemprego. No enfrentamento do desemprego, sendo coerente com a análise 

que vimos fazendo até aqui, o tema da redução da jornada de trabalho ganha relevância social e 

política.  

Toda polêmica sobre o não trabalho traz à tona o debate sobre a socialização pelo 

trabalho. Sem uma utopia generosa em torno do tempo livre, isto é, sem vislumbrar outro 

projeto societário em que a emancipação pelo trabalho esteja vinculada à socialização da 

produção e dos meios de produção, a distribuição e aos meios de fazê-la, corremos o risco de 

construir um fictício mito do tempo liberado no trabalho alienado, que nos conduzirá ao ócio 

alienado, aprisionado pelo consumo e pelo consumismo do modo de vida capitalista. 

Do reino da necessidade ao do reino da liberdade e suas mediações. Voltemos a Marx  

De fato, o reino da liberdade começa onde o trabalho deixa de ser determinado por 

necessidade e por utilidade exteriormente imposta; por natureza, situa-se além da esfera 

da produção material propriamente dita. O selvagem tem de lutar com a natureza para 

satisfazer as necessidades, para manter e reproduzir a vida, e o mesmo tem de fazer o que 

o civilizado, sejam quais forem a forma de sociedade e o modo de produção. Acresce, 

desenvolvendo-se, o reino do imprescindível. É o que aumentam as necessidades, mas, ao 

mesmo tempo, ampliam-se as forças produtivas para satisfazê-las. A liberdade nesse 

domínio só pode consistir nisto: o homem social, os produtores associados regulam 

racionalmente, sem deixar que ele seja a força cega que os domina; efetuam-no com o 

menor dispêndio de energias e nas condições mais adequadas e mais condignas com a 

natureza humana. Mas esse esforço situar-se-á sempre no reino das necessidades. Além 

dele começa o desenvolvimento das forças humanas como um fim em si mesmo, o reino 

genuíno da liberdade, o qual só pode florescer tendo por base o reino da necessidade. E a 

condição fundamental desse desenvolvimento humano é a redução da jornada de trabalho. 

(MARX, 1974:942). 

 

Lembremos que o paradigma toyotista, ao surgir, em meados do século XX, 

reivindicava a proposta de um trabalho autônomo, inteligente, recomposto. Sonho sincero ou 

disfarce enganador, logo sua lógica foi sendo convertida a um tipo de novo taylorismo, 

principalmente nos setores de serviços.  

Esse retorno se verifica na forma de dependência pessoal na relação trabalhista, onde o 

trabalhador é estimulado a saber vender-se, e se vê obrigado a vender a si mesmo, sua 

subjetividade, seus desejos, para além da venda de seu tempo e sua força de trabalho, segundo 

as lógicas e ordens do mercado. Os vendedores “flexíveis” à domicílio são exemplos dessa 

relação. A proposta de um modelo toyotista, alternativo, foi sucumbida pela lógica do capital. 
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O conflito inerente ao assalariamento do trabalho não desaparece, adquire novo 

metabolismo, se metamorfoseia. Essa contradição da relação salarial está longe de desaparecer. 

Não se pode pedir aos trabalhadores assalariados que se comportem como sujeitos em seu 

trabalho e que sigam sendo objetos em seu emprego, como se fossem marionetes passíveis 

flexíveis e massas moldáveis às estratégias dos capitalistas, sejam da esfera produtiva e 

especulativa, industrial ou financeira, tanto a curto quanto em médio prazo. 

As contradições presentes na lei do valor se aguçam a ponto de provocar, nas últimas 

décadas principalmente, aquilo que Mészaros (1998) e Antunes (1999), respectivamente, 

identificam como uma crise de esgotamento e incapacidade civilizatória do capital, ou de uma 

lógica destrutiva das forças produtivas, particularmente do trabalho, com consequente 

crescimento da barbárie social, do abismo entre a produção coletiva de riquezas e apropriação 

privada delas, e da exclusão para enormes contingentes humanos nas periferias do sistema e 

mesmo no centro dele. 

Mas não se deve colocar uma cortina separando o fenômeno e a essência desse processo 

até aqui analisado.  Os desafios do debate sobre o trabalho são muito concretos, como revelam 

os dilemas da redução do tempo de trabalho ou de garantia de uma renda universal.  

Nas duras e contundentes polêmicas estabelecidas com Marx contra a maldição do 

trabalho e a emancipação do ócio, Lafargue
17

, seu genro, utiliza as palavras de Napoleão 

Bonaparte, a título de ilustração ao debate: Quanto mais trabalhem meus povos, menos vício 

haverá. Sou a autoridade e estou disposto a ordenar que no domingo, depois dos ofícios, se 

abram as lojas e os operários retomem o trabalho.  

Direito à preguiça, ao ócio, e a maldição do trabalho. Nos últimos 25 anos uma 

polêmica teórica domina os meios acadêmicos, os gestores e ideólogos das empresas privadas, 

intelectuais a serviço do capital, e razoável parcela do movimento sindical, acerca da categoria 

trabalho; alguns defendendo sua centralidade, enquanto um elemento fundamental para a 

sociabilidade humana e outros o colocando em segundo plano, como é o caso das teorias de 

Jurgen Habermas, André Gorz, Domênico De Masi, Claus Offe, dentre outros. Algumas dessas 

polêmicas abordamos neste capítulo.  

                                                 

17
 Paul Lafargue, um dos intelectuais do pensamento libertário, foi um dos fundadores e dirigentes do movimento 

socialista francês e da I Internacional. Membro do Conselho Geral da Internacional, um dos fundadores do Partido 

Operário de França; polemista, ácido nas suas críticas às ideias que tinha discordância, foi discípulo e 

companheiro de Marx e Engels. Casado com Laura,  a filha de Marx. Nasceu em 1842, e morreu em 1911 

(Marxist Archive, 2012) 

 

http://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/m/marx.htm
http://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/e/engels.htm
http://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/l/lafargue_laura.htm
http://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/m/marx.htm
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Em sua obra clássica, O direito à Preguiça, Paul Lafargue (2000) reconstrói, sob suas 

convicções, o percurso histórico, desde a gênese da humanidade, das diversas visões sobre o 

trabalho até aquele momento em que foi escrito o seu livro, em meados do século XIX, em 

meio às ideias socialistas inspiradas no pensamento de Marx e as transformações que vinham 

ocorrendo com o advento do industrialismo. Lafargue vê o trabalho no capitalismo uma 

inspiração nos princípios teológicos e positivistas, que explora cada vez mais a força de 

trabalho. 

Aumenta a superexploração dos trabalhadores, com um aumento sem precedentes da 

produção de mais-valia, expropriação do trabalho, miserabilidade e pauperização. Com a 

revolução, a maquinaria, a produção coletiva, e a proliferação das fábricas, com a burguesia no 

poder, aboliram-se os feriados a fim de subjugar os operários às leis do trabalho. Paul Lafargue 

considera a preguiça uma virtude, um elemento fortalecedor do corpo e do espírito dos 

operários. Segundo o autor, a principal virtude da preguiça é denunciar a maldição do trabalho 

assalariado e expressar a necessidade de sua superação. 

Para Rodrigo Domênico (2006), Lafargue vê o trabalho no capitalismo uma inspiração 

nos princípios teológicos e positivistas, que explora cada vez mais a força de trabalho. Diante 

da superexploração da população, o quadro apresentado pelos ideários da industrialização e da 

revolução burguesa, era o de um aumento crescente de miserabilidade e pauperização de grande 

parcela dos segmentos sociais. Com a burguesia no poder, aboliram-se os feriados a fim de 

subjugar os operários às leis do trabalho. Para que os burgueses pudessem atingir seus anseios, 

foi necessário buscar dogmas do passado para que a população de modo geral "aceitasse" as 

normas que eram impostas.  

Herdada da tradição judaico-cristã, como forma de castigar Adão e Eva, que 

"desobedeceram" certas regras, Deus impôs para ambos o trabalho. Esse foi um mecanismo 

punitivo, que por não cumprir a vontade divina, passaram a ter o trabalho como uma imposição 

e a preguiça como um pecado capital. É com esses preceitos, que o clero propagará uma 

filosofia que explicará que o homem está na terra para sofrer.  

 Rodrigo Domênico historiciza as diversas dimensões do trabalho, adquiridas ao longo 

da história,  

Já na concepção dos filósofos gregos, principalmente as ideias aristotélicas e platônicas, 

dão conta de que o trabalho manual está destinado somente aos escravos, enquanto que o ócio 

era privilégio dos homens que exerciam a filosofia, a arte e a política. Lafargue acredita que a 

chave que irá libertar a humanidade de todas as formas de opressão e exploração encontra-se na 
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classe proletária, que se deixou dominar pelo dogma do trabalho. Para o autor, o trabalho deve 

ser a essência do homem, onde este tenha sua interação com a natureza e satisfaça suas 

necessidades vitais através de sua capacidade criativa e inventiva (dimensão teleológica). Não 

havendo isso, o que se tem é um trabalho alienado, visto que a força de trabalho se torna uma 

mercadoria que pode ser vendida no mercado. O homem vai perdendo sua condição humana e 

ganha forma de objeto mercadológico, pois aceita qualquer situação para exercer o trabalho. Na 

sociedade capitalista que visa o lucro, a acumulação, a propriedade e a riqueza não são 

fenômenos sociais, pois estão nas mãos dos detentores dos meios de produção, e por isso são 

privadas. (DOMÊNICO, 2006, p.13). 

Antunes (2005), em sua obra Adeus ao Trabalho? Ensaios sobre as metamorfoses e a 

centralidade do mundo do trabalho, combate as teses de André Gorz, sobre o fim da 

centralidade do trabalho, e outros autores de filiação liberal. Outra polêmica presente em seu 

livro é com as teses de Lafargue.  

Reafirmando a centralidade do trabalho, considerando este como um elemento que 

produz valores de uso e não como um produtor de valores de troca, que é o que vem ocorrendo 

na sociedade capitalista, que propicia cada vez mais a exploração e a intensificação do ritmo de 

trabalho. Isto afeta diretamente aqueles que vendem sua força de trabalho em troca de míseros 

salários. Fundamentado nas concepções marxianas, acredita que é pelo trabalho, produtor de 

valores de uso, ou seja, o trabalho concreto, que ocorre o metabolismo entre homem 

(sociedade) e natureza.  

Através da cooperação entre os homens, o trabalho torna-se social, pois assim, o homem 

passa de um ser meramente biológico para um ser social. Para ele, o trabalho tem uma intenção 

ontológica, voltada para o processo de humanização do homem. Através do trabalho, o ser 

social produz-se a si mesmo como gênero humano e abre caminho para a realização da 

liberdade. 

Novamente Antunes (199 aponta importantes elementos sócio políticos para uma 

plataforma de luta político sindical dos trabalhadores e de reflexão intelectual para uma análise 

da vida contemporâneo vinculada à centralidade do trabalho o dilema do desemprego e a crise 

do trabalho em sua forma capital: A redução da jornada ou do tempo de trabalho (sem redução 

do salário).  

Para este autor desde a revolução industrial os trabalhadores lutam contra uma das 

formas mais cruentas de exploração e abuso do capital contra o trabalho, as extenuantes e 

desumanas e extensas jornadas de trabalho. Na moderna produção capitalista, principalmente 
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com a nova base técnica com fundada na micro eletrônica, na automação e informatização dos 

processos produtivos, a redução da jornada ou do tempo semanal de trabalho (sem redução do 

salário) tem sido uma das mais importantes reivindicações do mundo do trabalho, pois ela que 

se ela é um dos mecanismos nevrálgicos de contraposição à extração de mais valia realizada 

pelo capital. 

Na visão de Tumolo, a exploração da força de trabalho é a base da acumulação 

capitalista. Tumolo (2002) produziu uma contundente e polêmica tese de doutorado - Da 

contestação à conformação: a formação sindical da CUT e a reestruturação capitalista - 

analisando a reestruturação capitalista e as novas estratégias políticas da CUT e do sindicalismo 

cutista, onde sustenta que houve por parte dela uma adesão às políticas e ideologias neoliberais,  

Tumolo é contundente nas polêmicas, confrontando as teses de autores como 

Pochmann, Nascimento, Hirata, Mattoso (principalmente com seu livro “ A Desordem do 

Trabalho), sobre categorias como reestruturação capitalista conservadora, desordem do 

trabalho, e desemprego estrutural. Concordando ou não com as concepções e conclusões deste 

autor, seu trabalho se tornou referência na literatura que analisa as metamorfoses capitalistas no 

final do século XX, o conceito desemprego estrutural, e o papel do movimento sindical. 

Tumolo (2002), reitera que o desemprego é intrínseco à lógica de reprodução do capital. Na 

polêmica com Mattoso (1997), sua tese é que o desemprego, numa taxa maior ou menor, 

conforme a conjuntura e o país, sempre foi um componente estrutural do capitalismo, mesmo 

durante a era Keynesiana e o Welfare State, que agora se se desmorona particularmente na 

Europa
18

.  

                                                 

18
 Em Hegemonia às Avessas, Francisco de Oliveira (2010) discute as dimensões da crise do Welfare State. Seu 

fundamento está associada a ampliação do se escopo no âmbito da reprodução da força de trabalho e do capital, o 

que leva ao aprofundamento do deficit público; enquanto que a segunda dimensão é vinculada a 

internacionalização produtiva e financeira que restringe a possibilidade de ampliação receita fiscal e para-fiscal. 
sistematização de um esfera pública onde, a partir de regras universais e pactuadas, o fundo público, em suas 

diversas formas, passou a ser o pressuposto do financiamento da acumulação de capital, de um lado, e, de outro, 

do financamento da reprodução da força de trabalho, atingindo globalmente toda a população por meio dos gastos 

sociais." O rompimento do círculo perfeito do Estado-providência, em termos keynesianos, é devido, em primeira 

instância, a internacionalização produtiva e financeira da economia capitalista. A regulação keynesiana fonciounou 

enquanto a reprodução do capital, os aumentos de produtividade, a elevação do salário real, se circunscreveram 

aos limites - relativos, por certo -, da territorialidade nacional dos processos de interação daqueles componntes da 

renda e do produto. ... Ultrapassado certos limites, a internacionalização produtiva e financeira dissolveu 

relativamente a circularidade nacional dos processos de retro-alimentação. Pois desterritorializaram-se o 

investimento, e a renda, mas o padrão de financiamento público do Welfare State não pôde - nem pode, até agora - 

desterritorializar-se ... o que gera uma crescente incompatibilidade entre o padrão de financiamento  público e a 

internacionalização produtiva e financeira. 
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Esse processo constituiu o que se convencionou chamar de exército industrial de reserva 

(embora tal denominação não seja muito adequada) com vistas a manter o preço da força de 

trabalho sob constante pressão para baixo, garantindo, assim, níveis razoáveis de acumulação 

de capital. É verdade que o desemprego na atualidade tem características diferenciadoras em 

relação àqueles dos períodos anteriores, mas o conceito de desemprego estrutural não explica 

tais diferenças. Pensando estrategicamente, a superação da relação capitalista de produção, a 

nosso ver, só se concretizaria com a superação do próprio modo de produção capitalista, seu 

sistema e lógica societal. Não há possibilidade de se humaniza ou tornar generoso o 

capitalismo.  

Acabar com a exploração do trabalho significa acabar com sua forma capital. 

Taticamente, e agindo diante de uma concreticidade contraditória de luta contra o trabalho 

assalariado e defesa do emprego, e concordando com a análise de Antunes de que a redução da 

jornada de trabalho é uma questão importante atualmente ainda que, quando considerado 

isoladamente, bastante limitado, para tentar minimizar o desemprego estrutural que atinge um 

conjunto enorme de trabalhadores. 

Mas, segundo Antunes , se a proposta for concebida para além da esfera da 

imediaticidade, a redução da jornada configura-se como um ponto de partida decisivo, 

ancorado no universo da vida cotidiana, para, por um lado, permitir uma reflexão fundamental 

sobre o tempo, tempo de trabalho, autocontrole sobre o tempo de trabalho e tempo de vida. E, 

por outro, ao possibilitar o afloramento de uma vida dotada de sentido fora do trabalho. Através 

da luta pela redução da jornada de trabalho (ou do tempo) pode-se articular tanto a ação contra 

algumas das formas de opressão e exploração do trabalho, como também às formas 

contemporâneas de estranhamento e alienação, que se realizam fora do mundo produtivo, na 

esfera do consumo material e simbólico, no espaço reprodutivo fora do trabalho (produtivo). 

Pode-se articular a ação contra o controle opressivo no tempo de trabalho e contra o controle 

opressivo no tempo de vida. De modo que lutar pela redução da jornada implica lutar contra o 

controle (e redução) do tempo opressivo de trabalho. (ANTUNES, 1999, p.173-174) 

Para esse autor, uma vida desprovida de sentido no trabalho é incompatível com uma 

vida cheia de sentido fora do trabalho.  Na sua forma capital, o trabalho tem o invólucro do 

fetiche, é fonte de estranhamento e alienação do trabalhador. Nessas condições, não há como 

reivindicar nele o tempo livre. 
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Como atualmente o modo de produção capitalista e sua lógica capital abrange todas as 

esferas da vida foram do trabalho, a desfetichização da sociedade do consumo tem como 

condição imprescindível a desfetichizaçào no modo de produção das coisas. 

O que torna a sua conquista muito mais difícil, se não se vincula decisivamente a ação 

pelo tempo livre com a luta contra a lógica do capital e a vigência do trabalho abstrato. Do 

contrário, acaba-se fazendo ou uma reivindicação subordinada à ordem, onde se crê na 

possibilidade de obtê-la pela via do consenso e da interação, sem tocar nos fundamentos do 

sistema, sem ferir interesses do capital ou, o que é ainda pior, acaba-se gradativamente por 

abandonar as formas de ação contra o capital e de seu sistema de metabolismo social, numa 

práxis social resignada. (NTUNES,1999, 174-175). 

De outro modo, a alternativa diante do problema seria o de reformar o capital, dar-lhe 

um caráter mais humano e civilizado, onde a negociação com os capitalistas pudessem levar a 

uma utópica, senão ingênua, busca de um consenso sobre a necessidade do tempo livre e de 

emancipação e qualidade de vida do trabalhador.  Seria como que propor dar um novo coração 

e uma nova alma ao capital. Digamos tirar-lhe a vida sem matá-lo. Convertê-lo sem destruí-lo.  

Ingenuidade ou equívoco, ainda mais que o atual estágio do desenvolvimento contraditório do 

capitalismo aponta para um maior aprofundamento de sua face destrutiva contra o trabalhador, 

com as flexibilizações e desregulamentações, que produzem precarização do trabalho e 

alargamento do desemprego estrutural. 

Para o capital e seu sistema é essencial buscar a destruição das conquistas e direitos 

trabalhistas e políticos da classe trabalhadora, construídos a custa de árduas lutas ao longo dos 

últimos 300 anos, particularmente no século XX. Nessa atual agenda de tarefas do capital está 

desmontagem do Estado de Bem Estar Social, a fetichizaçào da mercadoria e o culto ao 

mercado, a edificação de uma sociedade de consumo de mercadorias materiais ou simbólicos, 

enfim a destruição radical de qualquer possibilidade de construção de uma sociabilidade 

emancipatória, solidária e coletiva nos tempos presente e futuro.  

A ampliação da esfera pública da cidadania, como quer Habermas, a desprivatização da 

vida e das relações sociais, aliadas ao combate pela redução do extenuante esforço de 

sobreviver às duras penas pelo trabalho, sozinhas, sem o acréscimo de outras políticas que 

busquem enfrentar a totalidade do capital e do capitalismo, podem aflorar como alternativas 

que se propõem a restringir e contrapor-se a ele, sem, entretanto bater-se radical e 

antagonicamente ao seu atual sistema de sócio-metabolismo e em defesa de um projeto 

emancipatório para os trabalhadores.  
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Ao contrario da ruptura pode se conformar numa resignação, pois, de novo dando a 

palavra a Antunes. 

Uma vida cheia de sentido em todas as esferas do ser social somente poderá efetivar-se 

através da demolição das barreiras existentes entre tempo de trabalho e tempo de não trabalho, 

de modo que, a partir de uma atividade vital cheia de sentido, auto determinada, para além da 

divisão hierárquica que subordina o trabalho ao capital hoje vigente e, portanto, sob bases 

inteiramente novas, possa se desenvolver uma nova sociabilidade. Tecida e criada por 

indivíduos (homens e mulheres) sociais e livremente associadas, onde a ética, arte, filosofia, 

tempo verdadeiramente livre e ócio, em conformidade com as aspirações mais autênticas, 

suscitadas no interior da vida cotidiana, possibilitem as condições para a efetivação da 

identidade entre o indivíduo e gênero humano, na multilateralidade de suas dimensões. Em 

formas inteiramente novas de sociabilidade, em que a liberdade e necessidade se realizem. 

(ANTUNES, 1999, p. 175-176). 

O ócio seria uma parte do trabalho liberado, mais que repouso, um tempo para si, 

enquanto o ócio visto pela ótica do consumo projeta uma imagem invertida do trabalho, cuja 

forma de alienação reproduz.  

A preguiça, o ócio, com o qual sonha Lafargue, cuja tese aparece com toda nitidez em 

seu clássico Direito à Preguiça evocaria uma forma contemporânea e plebéia do ótium da 

antiguidade, cuja tradução não significa deixar de trabalhar, mas sim o cuidado com uma vida 

desinteressada, um tempo desligado das obrigações do trabalho (seja repouso ou tempo livre), 

mas como um tempo ante si, um tempo em si, tempo para viver plenamente as liberdades e a 

cultura, tempo das letras e das artes, de experimentar e gozar as amizades e os amores, tempo 

das despreocupadas criações lúdicas e dos prazeres. Noutras palavras, o ser social poderá 

humanizar-se e emancipar-se em seu sentido mais profundo. 

A luta pela redução da jornada de trabalho dever estar no centro das ações do mundo do 

trabalho hoje, em escala mundial. Sua eficácia na luta do trabalho contra o capital só será 

percebida se estiver inserida num processo mais amplo de reorganização do trabalho, da divisão 

do trabalho, dos horários, da formação e na condição de ser ajustada, regularmente, com os 

ganhos de produtividade.  

A redução do trabalho visa no plano mais imediato, minimizar os nefastos efeitos 

humanos e sociais do desemprego estrutural provocado pela lógica destrutiva do capital e de 

seu sistema. Reduzir a jornada ou tempo de trabalho para que não prolifere ainda mais a 

sociedade dos precarizados e dos desempregados.  
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Esse enfrentamento exige um longo e complexo esforço de múltiplos sentidos, do 

ideológico, ético, ao econômico e político, em seu processo de construção. Quem não estiver 

disposto a fazê-lo, comodamente fará um resignado ou envergonhado discurso de aceitação da 

lógica capitalista. A necessidade passa a ser virtude, o desemprego estrutural se converterá 

numa fatalidade histórico-social. Para que essa lógica se imponha sobre os paradigmas da 

acumulação flexível, é necessário um enfrentamento organizado do trabalho e de suas 

organizações contra o capital e seu sistema de dominação, trata-se, portanto de uma estratégica 

luta política. 

O movimento operário sindical europeu realizou nos anos da década de 1980
19

 a 

campanha pela redução da jornada de trabalho. Na França, por exemplo, o movimento sindical 

realizou memoráveis manifestações e duríssimas greves, no final dos anos da década de 1980 e 

durante toda década de 1990, pela redução da carga semanal de 40 para 35 horas de trabalho, 

sem redução dos salários e, depois, manutenção dos direitos dos trabalhadores. 

Posteriormente movimento sindical brasileiro lançou as campanhas pela redução da 

jornada e do tempo de trabalho, e escolheu o lema trabalhar menos, para que todos trabalhem. 

Poder-se-ia perguntar. Trabalhar para produzir o que? Mercadorias supérfluas e descartáveis 

e/ou para manutenção da lógica acumulativa e consumista da religião do dinheiro? 

E produzir para quem? A produção subsumida ao capital ou voltada para atender aos 

anseios de uma vida qualificada e plena de direitos, para todos os trabalhadores?  

“O direito ao trabalho é uma reivindicação necessário não porque se preze e se cultue o 

trabalho assalariado, heterodeterminado, estranhado e fetichizado (que deve ser radicalmente 

eliminado, com o fim do capital), mas porque estar fora do trabalho, no universo do capitalismo 

vigente, particulamente para a massa de trabalhadores e trabalhadoras (que totalizam mais de 

2/3 da humanidade) que vivem no chamado Terceiro Mundo, desprovidos completamente de 

instrumentos verdadeiros de seguridade social, significa uma des-efetivação, de des-realização, 

brutalização ou desumanização ainda maiores do que aquelas já vivenciadas pela classe 

trabalhadora. (ANTUNES, 1999, p. 177). 

Acrescentamos que também no chamado Primeiro Mundo, o desemprego e as forma 

precarizadas de trabalho, têm sido cada vez mais intensos, processos que se agravam com o 

desmoronamento gradativo do Estado de Bem Estar Social. Portanto, também nestes países o 
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 O DIEESE criou um, em 2001,  site na Internet sobre o tema Trabalho e Tempo Livre. Trata-se de um fórum 

aberto, sempre atualizado,  sobre a redução da jornada de trabalho e o debate sobre o tempo livre , com 

diversificados artigos, histórico,  dados estatísticos, resumos pesquisas, estudos, dissertações e teses, opiniões de 

sindicalistas e estudiosos do tema no Brasil e no mundo. (DIEESE, 2001) 
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direito ao emprego, articulado com a redução da jornada e do tempo de trabalho, torna-se uma 

reivindicação capaz de responder às efetivas reivindicações presentes no cotidiano da classe 

trabalhadora. 

O movimento operário e sindical deve incorporar como única as bandeiras de luta pela 

redução da jornada de trabalho, defesa do emprego e direito ao trabalho,  

“Portanto, a luta imediata pela redução ou tempo de trabalho torna-se inteiramente 

compatível com o direito ao trabalho (em jornada reduzida e sem redução de salário). 

Desse modo, a luta contemporânea pela redução da jornada (ou do tempo) de trabalho e a 

luta pelo emprego, ao invés de serem excludentes, tornam-se necessariamente 

complementares.” (ANTUNES, 1999: 174-175).  

 Esta luta pelo direito ao trabalho em tempo reduzido e pela ampliação do tempo fora do 

trabalho, o chamado tempo livre, sem redução de salário – o que é muito diferente de 

flexibilizar a jornada, uma vez que esta se encontra em sintonia com a lógica do capital – deve 

estar intimamente articulada à luta contra o sistema de metabolismo social do capital que 

converte tempo livre em tempo de consumo para o capital, em que o indivíduo é compelido a 

capacitar-se para melhor “competir” no mercado de trabalho, ou ainda a exaurir-se num 

consumo coisificado e fetichizado, inteiramente desprovido de sentido. 

 

1.5 A barbárie capitalista e o futuro do trabalho 

 

A redução de parte do trabalho industrial diretamente produtivo em relação à soma do 

trabalho coletivo e ao desenvolvimento dos serviços não significa, portanto, fim do trabalho, 

mas sim uma profunda modificação histórica na sua composição orgânica. Nessa nova 

composição histórica, porém, os ganhos de produtividade obtidos nos setores de produção de 

bens de produção não são facilmente transferíveis aos setores de serviços, a não ser que estes 

serviços, ainda que públicos sejam disponibilizados socialmente segundo uma lógica 

mercadológica estrita. Aos possuídos, os serviços de melhor qualidade, privatizados e 

produzindo lucros para o capital, aos despossuídos, a lógica caritativa e compensatória mínima 

por conta do Estado. 

O advento do trabalho assalariado determina as modalidades de não trabalho. Como 

sabemos, com o surgimento do capital, do modo de produção capitalista e, posteriormente do 

capitalismo as palavras ganham novo significado. As categorias, e suas mudanças, são 

construídas historicamente, e acompanham os processos sociais. O repouso corresponde, mais 

ou menos, ao tempo necessário para recomposição das energias humanas da força de trabalho. 
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Mas a sociedade do lucro e o fetiche da mercadoria confundem repouso, tempo livre e ócio, 

mistura-os, integrando a cultura, o lazer e o ócio ao ritual do intercâmbio mercantil. Diferente 

do tempo livre, o tempo de ócio, sem o aprisionamento mercantil, seria o da fruição, o tempo 

emancipado.  

Sob o regime do capital, o trabalho alienado, a divisão social do trabalho, a lei do 

mercado, o fetiche da mercadoria, a reificação das coisas, e a propriedade privada formam um 

quadro terrivelmente coerente. Não se pode escapar da alienação da relação salarial sem 

postular, ao mesmo tempo, a questão da apropriação social, da planificação democrática da 

economia e da revogação da divisão do trabalho.  

Caberia indagar, como Arendt (1988), como seria uma sociedade de trabalhadores sem 

trabalho? Se o advento da automatização esvaziará, provavelmente em décadas, as fábricas e 

liberará a humanidade de sua carga mais antiga e mais natural, a servidão perante a 

necessidade. Se assim for, estará em jogo um aspecto fundamental da condição humana, mas, 

prossegue Arendt, isso acontece nos contos de fadas, nos quais o desejo resulta em um engano. 

Uma sociedade de trabalhadores vai se livrar das cadeias do trabalho, e esta sociedade 

não sabe nada das atividades elevadas e enriquecedoras para as quais valeria a pena ganhar a 

liberdade. Uma grande indagação ao futuro ou ao presente? Que a emancipação  do trabalho na 

época moderna, não só fracasse na hora de instaurar uma era de liberdade universal, mas 

conduza, pelo contrario, toda a humanidade a se inclinar pela primeira vez sob o jugo da 

necessidade .  

Eis uma possibilidade perigosa que Marx (1993) se deu conta quando afirmava que o 

objetivo da revolução não poderia ser a emancipação, já realizada, dos trabalhadores e que 

devia consistir na emancipação do homem do trabalho. Considerar somente a dimensão 

antropológica do trabalho, abstraindo seu caráter historicamente determinado ou considerá-lo 

somente em seu caráter alienado e alienante, abstraindo sua potencialidade criadora, parece-nos 

dois extremos problemáticos.  

As dimensões antropológicas e históricas do trabalho estão estreitamente combinadas. 

Ainda que a alienação domine o trabalho assalariado há, concomitantemente, um processo de 

socialização. Não se trata de negar essa contradição, mas de se instalar nela para enfrenta-la. 

Por trás do trabalho imposto persiste, ainda que de forma débil, surda, cega, essa necessidade 

do possível, que diferencia a atividade humana da simples existência vegetativa ou animalesca. 

Um projeto estratégico de emancipação humana da maldição do trabalho sob o capital 

tem no horizonte perspectivas generosas de Marx e Engels (1993) em A Ideologia Alemã: 
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Desde o momento em que o trabalho começa a ser repartido, cada um tem sua esfera de 

atividade exclusiva e determinada, que lhe vem imposta e da qual não pode fugir; ser caçador, 

pescador ou pastor ou crítico, e deve continuar sendo se não quiser perder os meios de sua 

existência; enquanto que na sociedade comunista, onde cada não tem uma esfera exclusiva. 

Ainda que possa aperfeiçoar-se no ramo que deseje, a sociedade regulamenta a produção 

geral, o que cria a possibilidade para mim de fazer hoje esta coisa, amanha outra, caçar pela 

manha, pescar à tarde, cuidar do gado ao entardecer, fazer crítica depois do jantar , segundo 

minhas vontades, sem me converter, por isso, em caçador, pescador ou crítico. 

Olhando assim, parecemos tomados de romantismo, alimentados pela utopia. A 

escrupulosa e radical utopia que povoa a produção intelectual de Marx, como que fogo a 

galvanizar o sentido de ser da luta contra o capitalismo e suas formas de opressão, 

encarceramento material e espiritual, e exploração.  

Diante dessa prostração de uma crescente rede de intelectuais e de militantes sindicais, 

desenvolve-se a perversa concepção de desvincular o trabalho dos direitos, ou, do direito a ter 

direitos. Uma teoria sobre o cansaço provocado nos trabalhadores rumo ao improvável, como 

que numa corrida sem ponto de chegada entre estes e o emprego.  

Vejamos a complexidade da teia que tece o tecido atual do mundo do trabalho, seguindo 

os argumentos de Gorz, o principal expoente da concepção contra a qual nos posicionamos. 

Sendo coerente com este autor, diríamos que, ainda que não se admita a ideia do fim do 

trabalho, pode-se indagar sua transformação, no sentido de uma redução dos postos de trabalho 

estáveis e por toda vida, em favor de uma flexível alternância de empregos. 

O uso do trabalho tende a converter-se em uma sequência de trabalhos intermitentes, 

empregos temporários, esperas, conversões e reconversões, tornando permanente o temporário, 

e estável a instabilidade. O salário se converteria em um salário da disponibilidade, pago tanto 

durante os períodos de espera de emprego, como durante o próprio emprego. Tudo flexível, 

tudo ao sabor das ondulações, típicas de um tempo provisório. Quem garantiria um pacto entre 

o capital e o trabalho em torno de uma pauta dessas? 

Em verdade, existe uma ideia fixa entre os defensores do paradigma de acumulação 

flexível e os teóricos do fim do trabalho de que a ideologia do pleno emprego salarial é o maior 

obstáculo à resolução da crise atual do capital e do trabalho. Uma sociedade em que se tivesse a 

obrigação, ou um direito de cidadania, como diria Rifkin (1997), à garantia de uma renda social 

primária distribuída aos mais pobres e aos desempregados, apenas aumentaria as necessidades 

de se buscar um emprego assalariado.  
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A questão se complexifica ainda mais quando se aventura num tortuoso exercício de 

quantificação de direitos. Gorz rejeita a proposta de uma renda de subsistência suficiente. 

Prudentemente pergunta o que determina a suficiência: um salário mínimo interprofissional? 

Ajuda social complementar;  ou as chamadas políticas de renda mínima, tão em voga nos 

governos neoliberais dos anos 90, e que são advogados por governos de corte reformista e 

popular? As fórmulas quantificadoras de um direito que deveria ser universal, que substitua os 

mínimos sociais dentro de uma lógica liberal conduzem a uma institucionalização e 

permanência de uma nova legião daquilo que Casttel (1997) denomina de sobrantes
20

 do 

capital, amparados por políticas de renda mínima de inserção precarizada, como compensação 

ao fato de que dificilmente serão reintegrados ao mercado de trabalho, atenuando o fenômeno 

do desemprego.  

Para Fontes (1997) se pensarmos o capitalismo como uma relação social, encontramos 

em sua base a formação de uma população livre, despossuída dos meios de produção, que 

possui apenas sua força de trabalho, como mercadoria de troca, que Marx denomina como 

expropriação dos trabalhadores diretos, foi acompanhada de dois outros processos, que ela 

identifica como inclusão forçada, e exclusão interna. Indaga a autora, se a impossibilidade de 

garantir sua própria sobrevivência, ou o desemprego, podem se categorizados como exclusão?  

O processo de mercantilização da força de trabalho corresponde de fato a uma exclusão 

das condições anteriores da existência, entretanto, coreponde a uma inclusão, uma vez que essa 

força de trabalho deveria estar em condições de entrar no mercado de trabalho. A autora diz 

que hoje a quase maioria dos trabalhadores do planeta foi expropriada da capacidade autônoma 

de sobrevivência, e incluída num processo de mercantilização da existência. 

Fontes (1997) diz que essa inclusão forçada tem outras modalidades, seja como a 

exclusão historicamente constituída e perpetuada, isto é, a separação do trabalhador de suas 

condições de subsistência, converte na impossibilidade prática de escapar a essa dinâmica. A 

inclusão forçada possibilita a sobrevivência do modo de produção capitalista, ao submeter e 

disciplinar a força de trabalho necessária à sua subsistência. A generalização da 

mercantilização da vida reduz, ou simplesmente elimina a possibilidade de sobrevivência 

individual fora do mercado de trabalho capitalista, completando-se o círculo na qual a inclusão 

forçada se alimenta. 
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 Há uma razoável divergência entre os autores em relação ao termo excluídos, excluídos socialmente ou exclusão 

social. Castell (1997)   utiliza o conceito  sobrantes, para designar a imensa parcela da população mundial que se 

encontra descartada pelo capital e seu sistema.. No capítulo 2 deste trabalho buscaremos analisar estas questões, 

cotejando estes termos com a própria história e lógica de reprodução do modo de produção capitalista – como 

herança da lógica escravocrata e da mundialização do capital e do mercado. 
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Num sistema cuja especificidade se funda no caráter estranhado e consequentemente 

desumanizador do trabalho e na sua necessidade, de submeter todas as relações sociais, na 

lógica da mercadoria, deve-se mais pensar em termos de inclusão forçada, do que de exclusão. 

Caberia sublinhar a falta de sentido humano emancipatório de um sistema que realiza 

economia de tempo de trabalho sem precedentes, mas que converte o tempo assim liberado em 

um flagelo social, porque não se propõe a reparti-lo, nem repartir as riquezas produzidas ou 

produtivas, nem reconhece o valor intrínseco do tempo livre e do tempo para atividades 

superiores. 

Os sobrantes dessa lógica perversa, sem um horizonte utópico ou sem as perspectivas 

concretas de combate contra ela, tenderiam a desanimar de suas lutas imediatas pelo emprego 

capitalista, e, na sua falta, lutariam pelo direito de uma renda mínima, com a ilusão de que a 

alcançariam sem que para isso houvesse uma correlação de forças que pudesse fazer com que 

ela se aproxime ao nível de um mínimo socialmente concebível, a saber, o direito ao trabalho e 

aos direitos dele advindo.  

A oposição entre o direito a uma renda e o direito ao emprego torna-se ironicamente 

perversa quando se busca explicar que o problema já não é de exploração, mas sim de exclusão, 

como se segunda não fosse produto da primeira, e como se ambas não fossem resultado da 

própria lógica salarial imposta pelo capital em sua relação com o trabalho. 

Esse argumento de que o mercado não tem nada a ver com isso, e que ao Estado compete 

políticas de alívio da exclusão, provocado pela competição natural dos agentes econômicos são 

sustentados por uma centena de profissionais de Marketing, economistas, administradores, 

psicólogos e pedagogos que assessoram o capital e dão consultoria às empresas.  

Com a hegemonia neoliberal, cresceu uma nova modalidade de pedagogia do capital e de 

domesticação do trabalho, chamadas pós modernamente de gestão estratégica das empresas e 

empreendimentos, gestão de pessoas, gestão de recursos humanos, gestão por competências” ou 

“gestão da empregabilidade, defendidas por autores liberais, como, Idalberto Chiavennato, 

Jeremy Rifkin, Peter Brucker, Domênico de Masi, José Pastore, Marcelo Nery, etc. 

A função orgânica dessa nova ideologia do capital, o neoliberalismo, seus pressupostos 

teóricos, tanto econômicos, políticos, quanto éticos e culturais e disseminadas por seus 

intelectuais orgânicos (coletivos e/ou individuais) alguns dos quais citados acima, a propagam e 

como sua hegemonia se espraia pelo tecido social e impregna corações e mentes da classe 

trabalhadora no tempo presente, desconfigurando sua identidade, consciência e organização 

coletiva, expressada pelos sindicatos. 
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2  A MATERIALIDADE HISTÓRICA DO SINDICALISMO 

 

Mas quem é o sindicato?  

Ele fica sentado em sua casa com telefone? 

Seus pensamentos são secretos,  

Suas decisões desconhecidas? 

Quem é ele? Nós somos ele:   

Você, eu, vocês, nós todos. 

Ele veste a sua roupa, companheiro,  

E pensa como a sua cabeça 

Onde moro é a casa dele,  

E quando você é atacado ele luta 

Mostre-nos o caminho que devemos seguir  

E nós seguiremos com você. 

Mas não siga sem nós o caminho correto  

Ele é sem nós, o mais errado. 

Não se afaste de nós!  

Podemos errar e você ter razão. 

Portanto, não se afaste de nós!  

Que o caminho curto é melhor que o longo, 

Ninguém nega. Mas quando alguém o conhece  

E  não é capaz de mostra-lo a nós, 

De que nos serve sua sabedoria?  

Seja sábio conosco! Não se afaste de nós 

(BRECHT, O Partido). (adaptado) 

 

 

Neste capítulo, compreendendo o movimento sindical como sujeito histórico coletivo, 

analisamos a sua materialidade contraditória, a questão da identidade e consciência de classe 

diante da metamorfose da sociabilidade capitalista, a partir dos referenciais teóricos clássicos e 

contemporâneos, o papel histórico e imediato dos sindicatos e do movimento sindical. Busca-

se, assim contextualiza-lo historicamente, sua necessidade, contradições, possibilidades e 

limites, como instrumento de classe na luta pela construção de um projeto societário de 

transformação econômica, social e política, na perspectiva da emancipação humana.  

2.1 A identidade e consciência de classe e o sócio-metabolismo do capital 

 
Não serei o poeta de um mundo caduco. 

Também não cantarei o mundo futuro. 

Estou preso à vida e olho meus companheiros. 

Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. 

Entre eles, considero a enorme realidade. 

O presente é tão grande, não nos afastemos. 

Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. 

(...) O tempo é a minha matéria, o tempo presente, 

os homens presentes,a vida presente 

(C. DRUMMOND DE ANDRADE, Mãos dadas). 
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Diferentes análises abordam a crise de identidade e de representação do movimento 

sindical contemporâneo. A ofensiva neoliberal nos anos 1990 e sua lógica destrutiva produziu 

profundos e extensos estragos nas economias, nas sociedades e principalmente nos movimentos 

sociais organizados no Brasil e no mundo. Dentre estes, os sindicatos sofreram profundas 

derrotas. Conforme buscaremos explicar ao longo deste trabalho  

Como ponto de partida, a belíssima alegoria de Frei Betto, 

O oposto do retrato que desvela é aquele que oculta. Pior ainda, aquele que executa a 

mais cruel das rapinagens: O roubo de alma! O sertanista Orlando Villas Boas contava 

que, entre nossos indígenas, o roubo de alma era a mais temida entre as maldades 

cometidas pelos espíritos da floresta. Ela extraía do guerreiro sua principal arma: Sua 

identidade. “Para contorná-la, toda a aldeia se enlaçava em torno do corpo esvaziado, 

num ritual de rememoração em que a vida, as crenças e os sentimentos da vítima eram 

repassados ininterruptamente, até devolver-lhe a essência subtraída.” (FREI BETO, 

27/02/2003).  

Temos enfocado, ao longo desta produção intelectual, as categorias trabalho, trabalhador 

e classe trabalhadora, entre outras, como referências fundamentais, tanto como atividade 

profissional, lugar no mundo, definição ético-valorativa e sentido de pertencimento social. O 

movimento sindical teve sua alma sequestrada?  

A sociabilidade capitalista praticou um roubo de alma? Sua essência foi subtraída? Ou 

aconteceu uma reconfiguração desta? A aldeia (os trabalhadores) se enlaça em torno do corpo 

sequestrado? Mas, qual identidade, ou quais identidades? Há uma essência do movimento 

sindical? Como ela se materializa?  

O movimento sindical, particularmente o que se organiza sob a bandeira da CUT, é 

certo, enfrenta enormes problemas e dificuldades estruturais, que exigem profunda reflexão 

sobre a sua orientação político-ideológica, ação, organização-forma de intervenção e 

perspectivas tático-estratégicas, fruto das alterações radicais na composição e estratificação da 

sua base social, provocadas pela profunda revolução no processo produtivo. As dimensões da 

crise se relacionam com a enorme ofensiva desregulamentadora que busca a eliminação ou 

enfraquecimento dos direitos históricos dos trabalhadores.  

Seria caso de questionar a validade e existência dos sindicatos, a não ser para negociar o 

preço das mercadorias força de trabalho e trabalhador, no balcão do mercado capitalista? A 

realidade atual sinaliza um declínio inexorável da instituição sindical? A crise não é do 

sindicato, mas de um modelo deste, superado pela complexidade da luta de classes 

contemporânea?    
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Nas atividades de formação política e sindical, quando reunimos os (as) trabalhadores 

(es) para uma oficina, seminário, curso, etc., fazemos uma dinâmica de apresentação em que 

basicamente cada um (a) dos (as) participantes se apresenta, fala um pouco da sua origem etno-

geográfica, trajetória de vida, gostos, expectativas e projetos, e diz o que o identifica com 

aquele grupo, o que, ali naquele espaço, nos torna iguais.  

A palavra trabalho, trabalhador e classe trabalhadora são as maiores referências, tanto 

como atividade profissional, lugar no mundo, definição ético-valorativa e sentido de 

pertencimento social. Segundo Jacques (1997) a identidade é uma expressão subjetiva e se 

refere a tudo aquilo que é vivenciado como eu em resposta à pergunta “quem és?” sendo 

apreendida através da representação de si mesmo.  

No entanto, segundo Jacques , ela implica a idéia de construção, processualidade, 

metamorfose, um constante “estar sendo”, embora se apresente como “ser”. Refere-se a 

movimentos que dizem respeito à singularidade humana quanto à particularidade de grupos, 

segmentos, extratos, classes, culturas.   

Para Thompson (1987), história é o conhecimento do passado, das nossas raízes, 

tradições e heranças. O estudo da história possibilita a compreensão do presente e construção 

de um projeto de futuro. A classe operária, seu surgimento e o próprio conceito, é produto de 

um processo de formação histórica, no qual é preciso considerar as circunstâncias, a cultura, as 

tradições. A gestação, nascimento e consolidação da classe operária em dado lugar, se dá a 

partir de seus interesses concretos, de suas tradições e cultura, de seus valores, das 

circunstâncias reais. 

A classe trabalhadora é produto das contradições geradas pelo capitalismo, da 

expropriação da força de trabalho do trabalhador, da exploração de classe, da violência física e 

moral imprimida pelos patrões, para produzir lucros e acumular riquezas. Thompson usa o 

termo classe, e não classes (“classes trabalhadoras”, para ele, é um termo evasivo).  O conceito 

de classe como um fazer-se em sua própria historicidade. 

Por classe, entendo um fenômeno histórico, que unifica uma série de acontecimentos 

díspares e aparentemente desconectados, tanto na matéria-prima da experiência como na 

consciência. Ressalto que é um fenômeno histórico. “Não vejo a classe como uma 

‘estrutura’, nem mesmo como uma ‘categoria’, mas como algo que ocorre efetivamente (e 

cuja ocorrência pode ser demonstrada) nas relações humanas”.  (THOMPSON, 1987, p. 

9)  

A classe operária não é uma realidade moral, mas social. Ela não tem qualquer 

realidade além da forma como se organiza. Como conceito de interação, classe está relacionada 
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com a proposição de que ela é um fenômeno histórico, sendo deste modo um problema muito 

mais histórico-social do que propriamente teórico. 

Trata-se, também, de mostrar que a classe operária formou a si própria tanto quanto foi 

formada. (Thompson, 1987). Ela estava presente ao seu próprio fazer-se. Ele refere-se à 

Inglaterra dos séculos XVIII e XIX. Pode retrucar outra vez: e que interesse temos na Inglaterra 

dos séculos passados se estamos no Brasil do século XXI? Vamos ver quais lições poderemos 

tirar. 

A classe se delineia segundo o modo como homens e mulheres vivem suas relações de 

produção e segundo a experiência de suas situações determinadas, no interior do "conjunto de 

suas relações sociais", com a cultura e as expectativas a eles transmitidas e com base no modo 

pelo qual se valeram dessas experiências em nível cultural.  

A consciência de classe é a forma como essas experiências são tratadas em termos 

culturais: encarnadas em tradições, sistemas de valores, ideias e formas institucionais. 

Se a experiência aparece como determinada, o mesmo não ocorre com a consciência 

de classe. Podemos ver uma lógica nas reações de grupos profissionais semelhantes 

que vivem experiências parecidas, mas não podemos predicar nenhuma lei. 

(THOMPSON, 1987, p. 10)  

Thompson considera os fatores econômicos e culturais como mediatizadores na 

constituição da classe. Para ele, o principal é a questão da consciência de classe, que gera a luta 

de classes. Sem consciência não se empreende a luta de classes. A luta de classes é fruto da 

ação coletiva empreendida pela classe através da consciência de si mesma.  Como podemos ver 

a classe, apesar de ser um ente abstrato, que é utilizado pelos teóricos como moeda corrente, 

torna-se real nos escritos de Thompson.  

A classe, para ele, é definida pelos homens enquanto vivem sua própria história e, ao 

final, esta é sua única definição. (Thompson, 1987) a consciência de classe se constrói através 

das experiências vividas pelo grupo social, expressas nas formas culturais. As tradições, 

costumes, valores são frutos de uma vivência em comum, de um grupo social. A consciência de 

partilhar interesses iguais e identificar-se com estes e com os membros do grupo social é que 

forma a classe.  

A classe não existe fora de si, sem a consciência. Fazer parte de uma classe é 

identificar-se com seus valores e seus interesses, consciente de que estes são partilhados por 

todo o grupo.   Ou seja, a classe é um conceito, porém ela é construída no cotidiano. Sendo 

assim, mais do que definir a que classe pertencemos, devemos observar as ações que 

empreendemos as práticas que utilizamos, pois elas refletem e constroem a nossa posição na 

sociedade. Mais do que estatísticas, são as nossas ações que demonstram quem realmente 

somos nessa sociedade. 
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A noção de classe traz consigo a noção de relação histórica. E, como qualquer outra 

relação, é algo fluido que escapa à análise ao tentarmos imobilizá-la num dado momento e 

dissecar sua estrutura. Classe é como o amor ou a submissão. A mais fina rede sociológica não 

consegue nos oferecer um exemplar puro de classe, como tampouco do amor ou da submissão. 

A relação precisa estar sempre encarnada em pessoas e contextos reais. 

A classe acontece quando alguns homens e mulheres, como resultado de experiências 

comuns (sejam experiências herdadas ou partilhadas), sentem e articulam a identidade de seus 

interesses entre si, e contra outros homens e outras mulheres cujos interesses diferem (e 

geralmente se opõem) dos seus. A experiência de classe é determinada, em grande medida, 

pelas relações de produção em que os homens nasceram – ou entraram involuntariamente.  

Thompson faz a distinção entre a experiência de classe e a consciência de classe. A 

primeira (a experiência) é determinada, em grande medida (não exclusivamente), pelas relações 

de produção em que os homens e as mulheres nasceram – ou entraram involuntariamente. Por 

sua vez, a consciência de classe é a forma como essas experiências são tratadas em termos 

culturais, ou seja, como se vinculam às tradições, aos sistemas de valores e às formas 

institucionais.  

O historiador britânico, estudioso da formação da classe operária sob o capitalismo, 

afirma que geralmente enfrentamos dois problemas de ordem política se não compreendermos 

bem a noção de classe. O primeiro é tratá-la como ‘coisa’. Ela é tomada como tendo uma 

existência real, como uma quantidade de homens (aqui não vale a distinção entre homens e 

mulheres) que se encontra numa certa proporção matemática com os meios de produção. A 

partir desse ponto de vista, torna-se possível inferir a consciência de classe que ela (a coisa) 

deverá possuir, se estiver adequadamente consciente de sua própria posição e interesses reais.  

Como raramente possui, há que se suprimir as defasagens e as distorções com algo 

substitutivo: o partido, a seita, a tendência ou mesmo o teórico que desvenda a consciência de 

classe tendo em vista não o que ela é, mas o que deveria ser. O segundo problema é a negação 

pura e simples da existência da classe. Neste caso, faz-se um raciocínio paradoxal.  

A classe não existe, porém paira sobre o universo, algo como uma consciência 

inoportuna, daninha até, que perturba a coexistência harmoniosa dos grupos, os quais 

desempenham diferentes papéis sociais. Tal consciência retarda o crescimento econômico e é 

preciso encontrar a melhor forma de condicioná-la a fim de que aceite seu papel social, e de 

melhor tratar e canalizar suas queixas. 

Se consideramos que a classe é uma relação e não uma coisa, não podemos pensar 

dessa maneira. A questão é compreender como o indivíduo veio ocupar esse ou aquele papel 
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social e como a organização social específica (com seus direitos de propriedade e estrutura de 

autoridade) aí chegou. Essas são questões históricas. Não podemos entender a classe a menos 

que a vejamos como uma formação social e cultural, surgindo de processos que só podem ser 

estudados quando eles mesmos operam durante um considerável período histórico. 

A classe é, reiteramos definida pelos homens e mulheres enquanto vivem suas próprias 

histórias. Se procedermos detendo a história num determinado ponto, não há classes, mas 

simplesmente uma multidão de indivíduos com um amontoado de experiências. É preciso, 

portanto, examinarmos esses homens e essas mulheres durante um período adequado de 

mudanças sociais a fim de que possamos observar padrões em suas relações, suas ideias e 

instituições. 

Assim, a classe operária não é produto de uma realidade dotada de uma racionalidade 

imanente a partir de uma base que tem sua gênese no capitalismo industrial, baseado na 

disciplina e sociabilidade das fábricas. A classe, portanto, é produto de uma complexidade de 

visões e de um labirinto de interesses conflitantes e mesmo antagônicos: O fazer-se da classe 

operária é um fato tanto da história política e cultural, quanto da econômica. Ela não foi gerada 

espontaneamente pelo sistema fabril (Thompson 1987).  

Em polêmica intelectual travada com seu amigo Edward Palmer Thompson, o 

historiador Eric Hobsbawm, no artigo “O fazer-se da classe operária-1870-1914”, dialoga com 

a obra clássica de seu conterrâneo, sobre a gênese, constituição e desenvolvimento da classe 

operária inglesa e esclarece que o título de seu trabalho não pretende sugerir que a formação de 

uma classe seja um processo com etapas – início, meio e fim. Para Hobsbawn (1987), as classes 

nunca estão prontas no sentido de acabada sou seja, elas estão sempre em formação e 

transformação. 

As definições de Thompson foram criticadas por Hobsbawm. Enquanto o primeiro 

identifica a formação inicial da classe operária entre o período de 1780 e 1830, Hobsbawm 

compreende essa formação num período posterior (1870 -1914). Segundo o historiador, a classe 

trabalhadora a qual Thompson se refere é muito diferente da classe trabalhadora em seu sentido 

tradicional, caracterizada por elementos unificadores como o tipo de lazer, de habitação, de 

alimentação, de vestuário etc. (Trinca 2008). 

Nesse sentido, Hobsbawm objetivava identificar, através da investigação da cultura 

cotidiana dos trabalhadores, o fazer-se tradicional da classe operária inglesa. O século XIX, 

principalmente na França e na Inglaterra, caracterizou-se como um período de grandes 

turbulências, advindas fundamentalmente das Revoluções Industrial e Francesa. Nesse 

momento marcado por repressão, exploração e sofrimento de populações de trabalhadores 
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pobres, camponeses e migrantes é que emergiu uma nova classe, formada, sobretudo, pela 

unidade de resistência à nova ordem econômica e industrial.  

A retratação da penúria da sociedade industrial era feita, nessa época, de forma 

panfletária e acessível, pelos intelectuais do humanismo romântico. Grandes obras literárias de 

reforma social e moral, como Germinal, Os Miseráveis, Tempos Difíceis, entre outras, eram de 

grande difusão em meio ao imenso público leigo. Assim, a literatura tornava-se uma arma 

política de denúncia do cotidiano deplorável dos trabalhadores (Trinca, 2008). 

Para este intelectual marxista, a lógica do processo histórico é dialeticamente 

indeterminada, mas processualmente sujeito a pressões, por tortuosos caminhos de disputas, 

avanços e recuos. Por isso, para ele, em última análise, a lógica do processo só pode ser 

descrita em termos de análise histórica (Thompson (1981). 

Thompson (1987), ao analisar o conceito de classe como um conceito de interação e 

construção, assinala que a “relação precisa estar sempre encarnada em pessoas e contextos 

reais. Além disso, não podemos ter duas classes distintas, cada qual como um ser independente, 

colocando-as a seguir em relação recíproca”.  

A classe, para mostrar sua objetividade, precisa existir realmente e acontecer em um 

determinado tempo e lugar nas relações humanas. A classe acontece quando alguns homens, 

como resultado de experiências comuns (herdadas ou partilhadas), sentem e articulam a 

identidade de seus interesses entre si, e contra outros homens cujos interesses são diferentes, 

em oposição, às vezes antagônicos dos seus. 

Nesse sentido, a classe é uma relação, interação construída historicamente, no terreno 

das contradições materiais da vida, só é possível estudar e conhecer a formação da classe 

operária, se estudarmos e conhecer a formação da classe burguesa, em determinado contexto 

histórico concreto, entendida assim como formação social e cultural, “surgindo de processos que só podem 

ser estudados quando eles mesmos operam durante um considerável período histórico”. 

 “Não podemos ter duas classes distintas, cada qual com um ser independente, colocando-

as a seguir em relação recíproca”?  “Se recortarmos a história num determinado ponto, 

não há classes, mas simplesmente uma multidão de indivíduos com um amontoado de 

experiências”. Mas se examinarmos esses homens durante um período adequado de 

mudanças sociais, observaremos padrões em suas relações, suas ideias e instituições. 

(THOMPSON, 1987, 12) 

 Nos processos de lutas os trabalhadores acumulam consciência que podem assumir um 

conteúdo emancipatório, criando relações sociais concretas, que permitem a união dos 

trabalhadores. Quando viabiliza a associação de homens livres que é, ao mesmo tempo, forma 

de luta e transformação social.  
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Nesses processos de pensar e agir, dialeticamente, os trabalhadores criam organizações 

onde podem decidir em conjunto os rumos da luta, realizar uma nova divisão do trabalho e 

formas comunitárias de existência, estão criando, assim, um terreno sobre o qual a luta contra a 

opressão e a exploração de classe pode se desenvolver e generalizar. A organização dos 

trabalhadores é, portanto, indivisa. Não se pode separar as instâncias política, econômica e 

social. O ato de pensar não pode estar desvinculado do ato de fazer. O programa da classe tem 

que partir dela própria, do acúmulo de suas experiências na luta. 

Outra questão fundamental para a análise é o conceito de práxis. Segundo Baladoni 

(2009), O conceito de “práxis”, como agir individual e social, está no centro de toda a filosofia 

inaugurada por Marx e pelo seu modo de abordar os problemas da produção e da ciência. 

Gramsci a define com a dialética unidade de teoria e de prática, que serve para delinear os 

conceitos científicos capazes de interpretar o mundo que lhe era contemporâneo.  

É o processo de reflexão da ação, especificamente sobre o seu saber e fazer.  Ele define 

“o homem como uma série de relações ativas (um processo)”, de modo que ele “não entra em 

relação com a natureza simplesmente pelo fato de ser ela mesma natureza, mas ativamente, por 

meio do trabalho e da técnica”. 

A filosofia da práxis é a atividade teórico-política e histórico-social dos grupos 

“subalternos” que procuram desenvolver uma visão de mundo global e um programa preciso de 

ação dentro do contexto em que vivem, com os meios que têm à disposição, visando a construir 

um projeto hegemônico alternativo de sociedade (Semeraro, 2005). 

 De outra forma, este autor afirma todo indivíduo “não só é a síntese das relações 

existentes, mas também da história dessas relações, ou seja, é o resumo de todo o passado”. 

Contraditoriamente, poderíamos perguntar se é possível mudar o mundo se o indivíduo 

depende de tal modo do seu passado? Para Gramsci o indivíduo pode se associar com todos os 

que querem a mesma mudança; e, se essa mudança for racional, o indivíduo, pode obter uma 

mudança bem mais radical do que aquela que, à primeira vista, pode parecer possível.  

Portanto, não é algo em estado puro, mas contém os elementos materiais que o próprio 

homem objetivou. Isso significa, em primeiro lugar, que a filosofia da práxis é, para Gramsci, a 

consciência plena das contradições da sociedade que lhe era contemporânea, de modo que, 

como ele diz nos Cadernos do Cárcere diz o próprio filósofo, entendido individualmente ou 

como todo um grupo social, não só compreende as contradições, mas põe a si mesmo como 

elemento da contradição, eleva este elemento a princípio de conhecimento e, portanto, de ação. 
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Na coerente análise do intelectual comunista italiano, o ser não pode ser separado do 

pensamento, o homem da natureza, a atividade da matéria, o sujeito do objeto; se essa 

separação for feita, cai-se numa das muitas formas de religião ou na abstração sem sentido. 

(Gramsci,  1995). Nos manuscritos econômico-filosóficos de 1844, Marx vê o homem como 

uma produção social dialetizada, assim a sociedade produz o homem enquanto homem, ela é 

produzida por ele. Essa idéia de que a produção ou práxis humana engloba não apenas o 

trabalho, mas também todas as atividades que se objetivam em relações sociais, instituições, 

carecimentos, ciência, arte, etc., atravessa todo o pensamento de Marx e constitui o seu 

princípio fundamental (Baladoni, 2009). 

Kosik argumenta que a práxis seria a determinação da existência humana como 

elaboração da realidade. É uma atividade que se reproduz historicamente, renova-se 

continuamente e tem seu cerne na prática. A práxis compreende, além do trabalho, momento 

laborativo, o momento existencial. Ela se manifesta tanto na  

Atividade objetiva do homem, que transforma a natureza e marca com sentido humano os 

materiais naturais, como na formação da subjetividade, na qual os momentos existenciais 

como a angústia, a náusea, o medo, a alegria, o riso, a esperança não se apresentam como 

experiência passiva, mas como parte do processo de realização da liberdade humana” 

(KOSIK, 1980, p.204). 

2.2 (Re) configuração histórica do sindicato e do movimento sindical sob o modo de 

produção capitalista. 

A arma da crítica não pode substituir a crítica das 

armas: a força material só será substituída pela 

força material; mas a teoria em si torna-se também 

uma força material quando se apodera das massas. 

(KARL MARX) 

A origem do sindicato tal como o conhecemos hoje esta intimamente ligada a 

revolução industrial e a divisão do trabalho como foi sendo construída pelos detentores dos 

meios de produção capitalista.  O sindicalismo é inseparável do trabalho assalariado. E este, 

infelizmente, tem uma longa esperança média de vida. O sindicalismo, pelo menos como o 

conhecemos, deixará de fazer sentido quando o trabalho assalariado for substituído por trabalho 

livre, emancipado.  

Já no final da Idade Média, as corporações de ofícios reivindicavam direitos aos que 

trabalhavam. Foram as dificuldades dos operários em individualmente reivindicar e 

conseguirem melhores salários e condições de trabalho mais dignas face ao patrão todo-

poderoso que emergiu a necessidade de perante uma luta desigual os operários se unirem e 

fazerem das suas vozes uma só, que originaram os sindicatos, isto é, de grupos de trabalhadores 

do mesmo ofício, representados pelos seus eleitos. 
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As primeiras experiências pré sindicais (de lutas dos trabalhadores, anteriores ao 

surgimento do sindicato) foram desenvolvidas pelos “quebradores de máquinas”, ou “ludditas”, 

e depois pelos “cartistas” que apresentaram uma carta de reivindicação, a carta do povo, tendo 

como centro a redução da jornada de trabalho. Ambos na Inglaterra, berço do industrialismo 

(por volta de 1780). 

Os operários viam na máquina um inimigo, por ser capaz de realizar o trabalho de 

vários operários e assim fazê-los perder o emprego. No início, quebraram máquinas ao 

identificá-las como responsáveis pela sua miséria: foi o movimento luddita. Depois, 

começaram a fazer greves exigindo melhoria nas condições de trabalho e o reconhecimento do 

direito de associação.  

Os operários viviam nos subúrbios das grandes cidades. As moradias eram pequenas, 

sem as mínimas condições de habitação, higiene e salubridade. O salário não era suficiente para 

manter uma família. Para garantir a subsistência, mulheres e crianças de pouca idade também 

eram obrigadas a trabalhar Os trabalhadores uniram-se, formando as trade-unions para lutar por 

melhores condições de vida. Nasce, assim, a consciência de classe. 

Como já afirmamos anteriormente, diiferentes correntes de pensamento, hoje, 

questionam a validade e existência dos sindicatos, a não ser para negociar o preço das 

mercadorias força de trabalho e trabalhador, no balcão do mercado capitalista? Estes não 

conseguem dialogar com as massas de trabalhadores - fetichizadas pela reificação da 

mercadoria, pelo espetáculo do consumismo, pelo dilaceramento alienante ante um cotidiano 

que mais parece um labirinto sem perspectiva de saída, hegemonizados pela ideologia 

neoliberal?  

Este é um terreno repleto de divergências. Profundos desacordos políticos, 

ideológicos, teórico-conceituais. Lugar onde se expressam noções, ações e sentimentos 

conflitantes, emoções, onde se misturam paixões e razões, pertinentes aos seres humanos 

colocados na arena da vida, em busca de respostas às suas indagações, complexas e combinadas 

em maior ou menor dose. 

Conforme já discutimos, a história da movimento sindical e da instituição sindicato se 

produz e se confunde com a história do modo de produção e da sociabilidade capitalista. As 

lutas e os sindicatos surgem como resposta a exploração e dominação dos capitalistas, na 

violência de classe que estes impuseram aos trabalhadores no processo da revolução industrial, 

até os nossos dias. 

Ao o produzirem as condições para viver, os homens e mulheres constroem as relações 

sociais, criam as formas de organização dessas relações e alimentam as possibilidades de 
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conservar e ou transformar a vida social existente. Historicamente existem diferentes formas de 

produzir e reproduzir a vida social. Vivemos em uma forma específica de produzir a vida em 

sociedade, o capitalismo. 

Na formação social capitalista, o trabalho foi transformado em mercadoria. Ou seja, os 

trabalhadores para sobreviver, trocam a sua capacidade de trabalho por salário. E este, é 

transformado em mercadorias que representam parte das condições das quais os trabalhadores 

poderão satisfazer as suas necessidades básicas (e outras tantas), e a variedade de mercadorias 

criadas pelas mãos humanas parece ter chegado a números quase incalculáveis. 

O trabalhador, sujeito fundamental da produção da riqueza social é submetido a um 

processo progressivo de empobrecimento, e pressionado a incorporar na sua formação, 

informações que em nada asseguram seu ingresso no mercado de trabalho ou ainda, sua 

permanência neste.  

Assim, é impossível e inaceitável confundir essa força com quaisquer outros meios 

existente de se executar tarefas, ainda que os capitalistas insistam em tratar o cavalo, o tear 

mecânico, o vapor, o motor a combustão, a energia elétrica, o telefone e a força humana como 

equivalentes, pois a eles o que interessa é apenas o resultado da produção, ou seja, o aumento 

de suas taxas de lucros.  

O trabalho, em sua forma original, passou por séculos de metamorfoses – das formas 

primitivas de relação com a natureza e de atuação sobre ela como imperativo de sobrevivência, 

ao artesanato e agricultura, até as corporações de ofício da Idade Média e da transição para a 

Idade Moderna, aos modernos sistemas industriais de fábricas -, atingindo o complexo sistema 

de exploração que hoje conhecemos. 

Com efeito, ao final do século XX, a humanidade experimentou um extraordinário 

avanço científico e tecnológico e, sob a hegemonia do capital, houve mais destruição do que 

bem estar. As contradições provocadas pela sua mundialização (Chesnais, 1998), atingem o 

conjunto da humanidade.  

A nova base técnica do trabalho, produto da extraordinária revolução eletrônica, 

produz robôs, máquinas informatizadas que, como nunca, podem aumentar a produtividade e a 

qualidade da produção, prescindindo de milhões de cérebros e braços, ao mesmo tempo em que 

ampliam a exploração e a precarização dos trabalhadores empregados e produzem um 

contingente absurdo de desempregados. 

Os processos de trabalho, nos diferentes ramos da economia, têm sido incessantemente 

metamorfoseados, buscando sempre uma maior acumulação de capital. Para o trabalhador, que 
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vende sua força de trabalho, essas transformações nunca representaram algum tipo de melhoria 

ou ganho duradouro e significativo.  

Pelo contrário, para ele, submetido à lógica de acumulação e exploração do capital, o 

trabalho está associado a sofrimento e dor, (como no caso da aluna trabalhadora, citado no 

início deste capítulo, que identifica trabalho com alienação e fardo) porque o trabalhador não é 

capaz de decidir sobre aquilo que faz nem sobre o destino das mercadorias e valores que 

produz. O fruto do seu esforço é apropriado por outra pessoa, é apropriado pelo dono da 

empresa, pelo proprietário dos meios de produção.  

O ser humano, em sua existência material, o tempo todo cria necessidades e cria meios 

para satisfazê-las. Essas necessidades podem ter conteúdos humanizadores, de emancipação do 

corpo e expansão espiritual. Ou o seu contrário, desumanizadoras, como é própria do 

consumismo capitalista e do fetichismo da mercadoria.   

Isso não significa dizer que não haja limites, de várias ordens, na dilatação de 

determinados meios que respondem a necessidades historicamente criadas. O trabalho dedicado 

a satisfazer aquelas necessidades humano não pode se limitar a uma quantidade e a uma forma 

historicamente dadas. 

No entanto, no modo de produção capitalista não é do trabalho livre, emancipado e 

emancipador que estamos tratando, mas de um trabalho obrigatório, alienado, de um trabalho 

abstrato. Subsumido ao capital, o trabalho se converteu em um meio de criar riquezas em geral, 

deixando de estar vinculado aos indivíduos como determinação dentro de uma particularidade. 

O modo de existência quantitativo do trabalho e o tempo de trabalho uniforme e diferenciado, 

simples, por assim dizer, despido de toda qualidade.  

Sob o regime do capital, o trabalho alienado, a divisão do trabalho, a lei do mercado e 

a propriedade privada formam uma cadeia que aprisiona e embrutece quem o produz.  Não se 

pode escapar da alienação da relação salarial sem propor e lutar, ao mesmo tempo, pela 

apropriação social, planificação democrática e solidária da economia e a substituição da divisão 

do trabalho pelo trabalho livre, associado e emancipado. Em suma, lutar contra o próprio 

capital e o capitalismo. 

 Frigotto (2000), retomando o debate da crise da categoria trabalho, reitera que o que 

está em crise é este trabalho específico, o trabalho assalariado e esta relação de assalariamento, 

no qual o tempo de trabalho abstrato é a medida geral da riqueza social. Ao contrário do 

ufanismo e cinismo das teses liberais do fim da história, construídas para resignificar a 

eternização da forma capital de relações sociais e, ao mesmo tempo o fim do proletariado, o 

capitalismo expõe hoje contradições mais profundas do que nunca. A mais candente é a sua 
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capacidade exponencial de produção de bens – mediado por contínuos revolucionamentos 

científico-tecnológicos. A subordinação do trabalho ao capital efetiva-se hoje de forma mais 

complexa e heterogênea, intensificando seus ritmos e processos, ampliando o trabalho morto e, 

ao mesmo tempo,  efetivando uma necessária interação entre este e o trabalho vivo. 

O trabalho em sua forma capital, e o sistema de capital, o capitalismo, produziu um 

paradoxo. Numa sociedade de superprodução e de produção do supérfluo, por um lado os seres 

humanos buscam responder às suas necessidades básicas, socioculturais e ético-políticas e 

estéticas com um tempo de trabalho produtivo cada vez menor, e por outro, a incapacidade do 

capital de socializar e democratizar essa produção e de gerar efetivamente tempo livre, de 

liberdade, de emancipação do corpo e de expansão espírito, de expressão de seus talentos e 

aptidões criativas. 

Os sindicatos e as suas formas de luta variam de sociedade para sociedade, embora 

pese que nas sociedades mais industrializadas a sua importância e o seu papel na dinâmica 

social seja de maior relevo. Os sindicatos não são estáticos evoluem com a evolução das 

sociedades, hoje o seu papel não tem o peso ideológico que teve no passado, mas a sua 

importância e incontornável para as sociedades democráticas, não há politica social e politica 

para o emprego que não tenha nas negociações governamentais o representante dos sindicatos. 

Já dito anteriormente, reiterando que o trabalho continua a ter uma centralidade vital 

para as pessoas, ocupam os seres humanos num terço da sua vivência diária, e para grande parte 

da humanidade enquanto o sol aquece e ilumina a Terra,  encontram-se enredados numa 

atividade que lhes remunera a sua existência, e que dá sentido à sua vida na esfera social como 

forma de efetivar, o sua contribuição para com a sociedade. 

A precariedade devido ao que alguns autores já chamam da terceira revolução 

industrial acabou com emprego para toda a vida bem como cimentou a angústia em que vivem 

os assalariados. O esforço do homem em busca da sua valorização, da conquista de seus 

direitos e da defesa de seus interesses são elementos comuns no associativismo que 

possibilitaram a busca da humanização e do exercício da cidadania.  

O capitalismo se baseia na compra da força de trabalho do trabalhador, por meio do 

assalariamento, e lucro dos capitalistas é produzido pelo trabalho não pago (mais-valia) e pela 

apropriação direta e indireta do que ele produz. Em uma sociedade sem a apropriação privada 

do trabalho e das mercadorias produzidas pelo trabalhador, os sindicatos teriam outras funções, 

em critérios de produção justos, em que cada um recebesse o valor justo do seu trabalho e que 

este simultaneamente beneficiasse o homem em termos de qualidade de vida e na medida em 
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que as sociedades desenvolvidas são produtoras de excedente em termos de mercadorias de 

consumo disponíveis. 

O movimento sindical tem um papel fundamental na organização dos movimentos 

sociais.  Esse papel se materializa como instrumento de resistência, reivindicação e organização 

das demandas diferentes grupos sociais.  O sindicalismo surgiu de uma necessidade concreta da 

classe trabalhadora de se defender do despotismo e da dominação do capital. Foi através da 

organização sindical que os trabalhadores sentiram-se unidos para enfrentar em pé de igualdade 

a exploração a que eram submetidos 

Para Engels (1985) a concorrência não existe apenas entre os capitalistas, mas também 

entre os próprios trabalhadores, Engels afirmava que os sindicatos seriam os primeiros esforços 

dos trabalhadores para suprimir essa concorrência entre si e os via como um instrumento 

importante para a construção da consciência e organização coletiva,  

Argumenta ele que, se o industrial não contasse com uma oposição concentrada e 

maciça da parte dos seus operários, baixaria gradualmente, cada vez mais, os salários, para 

aumentar o seu lucro; a luta que tem de manter contra os seus concorrentes, os outros 

industriais, obrigá-lo-ia a isso e em breve o salário atingiria o seu nível mínimo. a conter a 

ânsia dos capitalistas. 

Sobre isso, França (2007), em seu texto sobre o marxismo clássico e sua relação com a 

prática sindical, argumenta que os sindicatos serviriam, então, como anteparo aos ataques dos 

industriais que não hesitariam, caso não encontrassem resistência, em vilipendiar cada vez mais 

a condição de vida dos trabalhadores para obter melhor situação na concorrência com outros 

capitalistas.  

A principal expressão da indignação dos proletários contra a situação imposta pelos 

patrões eram as greves que, apesar de não terem muito sucesso isoladamente, seriam como uma 

“escola de guerra” dos operários, em que esses se preparariam para o grande combate, ou seja, 

para a destruição da sociedade capitalista. 

Segundo França (1987) os fundamentos históricos da concepção de Karl Marx e dos 

marxistas em geral sobre sindicatos – e seus limites – foram postos na obra do jovem Engels, A 

situação da classe trabalhadora na Inglaterra, escrita entre 1844 e 1845. As primeiras 

considerações de Marx sobre os sindicatos encontram-se na Miséria da Filosofia, em que ele 

procura demonstrar a falsidade do pensamento de Proudhon, que dizia serem inúteis os 

sindicatos e as greves por melhores salários, pois o seu êxito traria como consequência a 

inflação. 
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Para Marx, segundo França, a luta principal a ser desenvolvida pela classe operária na 

sob o modo de produção capitalista seria a revolução social, a partir da qual estaria colocada a 

possibilidade de se alcançar uma sociedade sem exploradores e explorados. Nesse sentido, a 

luta sindical teria a capacidade de dar uma ‘lição moral’ aos operários, ensiná-los a agir 

coletivamente, de forma organizada, conscientes de seu poder enquanto classe que produz a 

riqueza social. Percebe-se que a visão da luta sindical como escola, presente em Engels, 

também se encontrava em Marx, que entendia que por meio dessa luta os trabalhadores 

poderiam avançar em sua consciência de classe e chegar a constituir um partido político próprio 

da classe operária. 

Lênin (1979) considera que o equívoco capital dos trabalhadores consistia em reduzir 

ou rebaixar suas tarefas políticas e de organização ao plano dos interesses imediatos, claros, 

concretos da luta econômica cotidiana, mas que era necessário imprimir na própria luta 

econômica um caráter político. Os sindicatos representaram, nos primeiros tempos do 

desenvolvimento do capitalismo, um progresso gigantesco da classe operária, pois propiciaram 

a passagem da dispersão e da impotência dos operários aos rudimentos da união de classe. 

Na concepção de Leninista, há uma clara hierarquização entre o partido e o sindicato, 

a ação econômica reivindicativa e a ação política autônomo dos trabalhadores. Lênin (1979) 

retoma na sua totalidade a visão formulada por Marx e Engels acerca dos limites estruturais da 

luta sindical e econômica. Ele compreende que para os sindicatos contribuírem para o projeto 

de transformação social por meio das lutas do trabalho eles devem se transformar em “escolas 

de socialismo”.  

Para que isso ocorra, devem estar colocados sob a orientação da estratégia política 

revolucionária do partido. Entendido este como a organização capaz de apreender a totalidade 

da estrutura dos conflitos sociais e da dinâmica do processo histórico, e de planejar as 

estratégias e táticas da luta cotidiana dos trabalhadores de modo a explorar os mecanismos 

desta dinâmica e desta estrutura de conflitos que são favoráveis à vitória destas lutas e à 

realização da missão histórica do proletariado.  

O sindicato é o locus onde “devemos emprender ativamente o trabalho de educação 

política da classe operária, de desenvolvimento da sua consciência” (Lênin, 1979:83), por 

entender que ele “é uma organização educadora, uma organização que atrai e instrui; uma 

escola de tipo completamente diferente (Lênin, 1979). 

O líder bolchevique, como Engels, considerava as greves como, “escola de guerra”, 

um dos meios da luta operária por sua emancipação.  

 



91 

 

 

Toda greve acarreta ao operário grande número de privações, além disso, são 

terríveis que só podem comparar com as calamidades da guerra (...). E apesar de 

todas essas calamidades, os operários desprezam os que se afastam de seus 

companheiros e entram em conchavo com o patrão. (...) Amiúde, basta que se 

declare em greve uma fábrica para que imediatamente comece uma série de greves 

em muitas outras fábricas. Como é grande a influência moral das greves, como é 

contagiante a influência que exerce nos operários ver seus companheiros que, 

embora temporariamente, se transformam de escravos em pessoas com os mesmos 

direitos dos ricos! Toda greve infunde vigorosamente nos operários a ideia do 

socialismo: a ideia da luta de toda a classe operária por sua emancipação do jugo 

do capital. (LÊNIN, 1979, p. 293) 

Ao confrontar-se com as contradições do capitalismo, através da luta sindical a classe 

trabalhadora deixe de ser meramente classe em si e se transforme em classe para si na luta 

contra o capital e os sindicatos. Por sua vez, teria o mérito de agrupar essa massa, fazendo-a 

mais coesa e, logo, mais forte no embate da luta de classes. 

Leon Trotsky, que ainda é, importante teórico marxista, dirigente da Revolução 

Bolchevique, na Rússia, em 1917, comandante do Exército Vermelho, e um dos fundadores da 

IV Internacional, ideólogo de suas diferentes versões. Sobre o Trotskismo, ou os Trotskismos, 

como alguns autores preferem se referir, consideremos adequada uma nota em separado, para 

não sair do contexto da análise que ora nos entregamos, mas também por compreender que são 

relevantes e pertinentes estes esclarecimentos, embora introdutórios, que se seguem abaixo
21

.  

Trotsky, discutindo o papel dos sindicatos, ressalta a importância com que Marx e 

Engels enfatizavam o aspecto educativo dos sindicatos para a classe operária. Para o segundo, 
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  Analisar o Trotskismo é uma tarefa extremamente complexa, com seus labirintos, bifurcações, rachas, acertos 

de contas, antagonismos. O certo seria definir no plural, analisar os trotskismo, dado ao emaranhado de 

agrupamentos, correntes, tendências  internacionais, nacionais, locais. Cada uma com sua concepção de 

trotskismo, marxismo, visão de mundo, luta de classes, sindicatos, partidos. Todas se reivindicam autênticos 

construtores da IV Internacional, e cada um, a seu modo, se colocam como fiéis aos escritos políticos de Leon 

Trotsky. Tarefa que por hora não me proponho, pelo menos nos limites e foco deste trabalho. Como nota, nos  

reportamos, aqui, ao brilhante trabalho de pesquisa e síntese, produzida por Antônio Ozaí, autor do classico 

História das Tendências no Brasil. Os fundadores adotaram um documento base redigido por Trotsky, que ficou 

conhecido como “Programa de Transição”. Para Trotsky e seus seguidores era necessário manter o fio da 

revolução proletária mundial rompido pela contra-revolução stalinista. Com o passar dos anos, a IV Internacional 

se dividiu em diversas tendências e frações. No emaranhado de siglas que reivindicam a continuidade da IV 

Internacional fundada, destacam-se Ernest Mandel, Nahuel Moreno e Pierre Lambert. Estas correntes são 

denominadas de Mandelistas, que se originou tendo referência no intelectual marxista Belga, Ernest Mandel. Hoje 

essa corrente está básicamente no SU – Secretariado Unificado – da Quarta Internacional, com razoável força 

política na Europa, e que no Brasil atual no Partido dos Trabalhadores, com o nome de DS – Democracia 

Socialista. A segunda corrente é identificado com Morenista, vinculada inicialmente ao Movimento Ao Socialismo 

– Partido Trotskista Argentino, que tinha em Moreno seu principal quadro teórico e dirigente político. O 

Morenismo se subdividiu em diferentes grupos. No Brasil seu militantes atuaram na fundação do PT e depois, ao 

serem expulsos, construíram o PSTU – Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. No movimento sindical 

brasileiro essa corrente construiu a CSP-Conlutas. O terceira ala, com atuação no PT e na CUT, é a corrente 

Lambertismo, aqui denominda de O Trabalho.  No Brasil, há ainda uma dezena de agrupamentos que se 

reivindicam da Quarta Internacional, com distintas matizes, e pequena expressão no momento e na luta real da 

classe trabalhadora, um deles é o PCO  - Partido da Causa Operária. As  organizações trotskistas brasileiras estão 

historicamente vinculadas à trajetória do movimento comunista internacional, à organização fundada por Trotsky: 

a IV Internacional, fundada numa conferência realizada em Paris, em 03 de setembro de 1938. (OZAI, 2001). 
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os sindicatos, assim como o partido revolucionário, eram importantes para que o proletariado 

compreendesse a sua missão histórica, ou seja, ser o sujeito social da revolução social – se o 

proletariado, como classe, fosse capaz de compreender imediatamente sua tarefa histórica, não 

seriam necessários nem o partido nem os sindicatos. A revolução teria nascido, 

simultaneamente, com o proletariado. 

 

2.3 No fio da navalha: A crise de identidade do movimento sindical 

 

Na luta ideológica, uma das formas mais persistentes utilizadas nas tentativas para 

enfraquecer e confundir o papel dos sindicatos são várias e multifacetadas teorizações em torno 

da crise sindical. Sem dúvida que o movimento sindical enfrenta enormes problemas e 

dificuldades, exigindo profunda reflexão sobre a sua orientação, ação, organização, formas de 

intervenção e perspectivas de desenvolvimento.  

Nas análises e debates teórico-políticos, constatamos antagonismos, de um lado, uma 

visão dominada pelo esquerdismo
22

 que carrega tintas nas denúncias e exigências, com um 

programa máximo, com ênfase na estratégia revolucionaria, e doutrinário, incapaz, a nosso ver, 

de dialogar com as massas de trabalhadores, propondo-se como alternativa, mas se isola dos 

processos vividos por estas.  

Novamente recorrendo ao camarada León Trotsky, sobre o papel do esquerdismo e do 

sectarismo, nos faz pensar: 

Seria absurdo negar a existência de tendências sectárias em nosso seio. As discussões e 

cisões as colocaram a nu. Como poderia deixar de haver um elemento de sectarismo em 

um movimento ideológico irreconciliavelmente oposto a todas as organizações 

dominantes na classe operária, submetido a perseguições monstruosas?  (...) Ainda que 

nomeie Marx em cada frase, o sectário é a negação direta do materialismo dialético, que 

sempre toma a experiência como ponto de partida  (...) O sectário não compreende a ação 

e reação dialética entre um programa acabado e a luta viva – isto é imperfeita e não 

acabada – das massas  (...) O sectário vive em um mundo de fórmulas pre-fabricadas.” 

(TROTSKY,  1930, p. 229. 
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 Sobre esse tema, sugerimos a leitura criteriosa e contextualizada, de “Esquerdismo, Doença Infantil do 

Comunismo” , um denso ensaio escrito por Vladimir Illitch Ulianov - Lênin, publicado em 12 de maio de 1920. 

No livro, Lênin ataca a estratégia de uma parte dos comunistas, membros da Terceira Internacional, sobretudo os 

alemães e os ingleses, acusando-os de desvio ideológico à esquerda. A obra se divide em dez capítulos. O quinto 

capítulo critica os "comunistas de esquerda" da Alemanha, acusando-os de querer separar os chefes 

revolucionários da massa - contrapondo a ditadura das massas a uma suposta ditadura dos chefes. Lênin censura 

particularmente alguns "esquerdistas" alemães por considerarem os partidos políticos inúteis. Segundo 

Lênin, "negar a necessidade do Partido e da disciplina partidária (...) equivale a desarmar completamente 

o proletariado, em proveito da burguesia".Nos capítulos de VI a VIII, Lênin defende a atuação dos partidos 

comunistas nos sindicatos mais atrasados e nos parlamentos burgueses. Defende também a necessidade de se 

estabelecerem acordos e compromissos. No capítulo IX, o alvo são os "esquerdistas" ingleses, censurados por se 

recusarem a estabelecer compromissos com oPartido Trabalhista, reformista, que congregava a maior parte da 

classe operária inglesa.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensaio
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%AAnin
http://pt.wikipedia.org/wiki/12_de_maio
http://pt.wikipedia.org/wiki/1920
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terceira_Internacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esquerda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partidos_pol%C3%ADticos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Proletariado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Burguesia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_comunista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_comunista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sindicato
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parlamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Trabalhista_(Reino_Unido)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reformista


93 

 

 

Num esforço teórico e político de tentar entender porque a esquerda se divide tanto, e 

prioritariamente escolhe fazer uma política autofágica de se agredir mutuamente. Alimentando 

mais as diferenças do que os pontos de unidade, buscamos aporte em Valério Arcary, 

intelectual militante da CSP-Conlutas e do PSTU, duas organizações (uma sindical e outra 

partidária) que combatem preferencialmente a CUT e o PT, e que nas disputas sindicais, 

partidárias e eleitorais, quase sempre, se auto-exclui, ou se isola, ou inviabiliza razoáveis 

esforço de unidade das esquerdas. Centenas de eleições sindicais e processos eleitorais 

institucionais podem ser pesquisados na literatura política. 

O artigo, ”As três tentações do ultra-esquerdismo: concepções doutrinárias, táticas 

ultimatistas, e políticas sectárias”, está à disposição no site do CEFET-SP. Ao perguntar por 

que os grupos esquerdistas são tão sectários, Valério Arcary, dirigente do PSTU, e militante da 

CSP-Conlutas, justifica. 

A massa dos trabalhadores aspira, ardentemente, à unidade para lutar, mas não gostam de 

direções monolíticas. Apreciam o debate, desde que seja objetivo, claro e 

respeitoso: querem poder ouvir os argumentos e ter o direito de decisão sobre 

suas lutas e lideranças. Querem democracia para poder construir a unidade na 

luta. (ARCARY, 2012, p.3) 

Quanto a esse processo de pulverização da esquerda partidária e sindical, o dirigente 

do PSTU, um dos agrupamentos da esquerda brasileira, afirma que.   

Nos últimos quinze anos, as ideias socialistas viram seu peso diminuir na sociedade, e as 

ideias revolucionárias perderam influência na esquerda mundial. Ainda assim, o primeiro 

processo não teve a mesma proporção do segundo. A simpatia pelo igualitarismo renasce 

entre os trabalhadores em cada luta de resistência, como parte de uma experiência com o 

fiasco dos ajustes neoliberais. No entanto, a maioria das organizações inspiradas no 

marxismo, e delimitadas da socialdemocracia e dos PC’s pró-Moscou, erguidas sob o 

impacto da vaga revolucionário pós-1968, continuaram se adaptando às pressões dos 

regimes democrático-liberais, mesmo quando as políticas neoliberais se esgotavam. 

(ARCARY, 2012, p.4) 

Por fim, num processo de crítica, e quase nenhuma auto crítica, Arcary se ocupa, no 

referido artigo, em desmontar tijolo por tijolo, parede por parede, do edifício político chamado 

PT e CUT, e ainda reserva forças para atacar praticamente todos os outros agrupamentos da 

esquerda brasileira, que ele divide em três campos: Os revolucionários, que estão logicamente 

no PSTU e na CSP-Conlutas; os reformistas, renegados, traidores e governistas, que estão no 

PT, e na CUT, e nos outros partidos do campo da esquerda, e logicamente em todas as outras 

centrais sindicais sem distinção; e por fim os que ele denomina de ultra-esquerdistas, sectários, 

ultimatistas, enfim.  

Sobre o discurso do esquerdismo ele afirma que. 
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O vocabulário dos esquerdismos contemporâneos é muito variado, mas pouco consistente. 

Procura inspiração, às vezes, em alguma tradição marxista, especialmente, no trotskismo. 

As pressões da marginalidade social se manifestam em táticas sindicais ultras que 

insistem em ações que não correspondem à disposição de luta da massa; políticas 

ultimatistas que ignoram as opiniões predominantes dos trabalhadores; e concepções 

sectárias que obstaculizam a frente única em torno a campanhas, e qualquer unidade na 

ação. No Congresso do CSP-Conlutas, este repertório de ultra-esquerda se expressou 

(ARCARY, 2012, p.4). 

Nos limites e objetivos deste trabalho, consideremos necessárias estas ponderações, 

pois fazem parte dos questionamentos teórico-políticos, entre tantos outros, que estamos nos 

esforçando para entender. Concordando com o autor, consideramos que luta pela organização 

independente da classe trabalhadora é uma luta contra a influência que as ideias burguesas 

dominantes têm sobre o conjunto da sociedade, portanto sobre os próprios trabalhadores. Os 

ultimatistas não compreendem ou não aceitam que as ações de massas são o terreno da 

experiência e, por isso, a melhor proposta não é, necessariamente, a mais avançada ou mais 

esquerdista, mas aquela que mobiliza as massas. (Arcary, 2012) 

Na atual fase de crise estrutural do capitalismo e de violenta ofensiva neoliberal, o 

sindicalismo enfrenta uma lista razoável de limitações. Muitas decorrem de fatores objetivos, 

que afetam a própria materialidade da classe; outras derivam de problemas subjetivos. Diante 

dessas dificuldades, diz Trotsky (1933). 

Surge imediatamente uma ideia: não é possível superar os sindicatos? Não é possível 

substituí-los por alguma organização nova, incorrupta, algo assim como sindicatos 

revolucionários? O erro fundamental desse tipo de intenção está em que reduz o 

problema político de como libertar as massas da influência da burocracia a 

experiências organizativas. Não basta oferecer às massas outro lugar onde se dirigir. 

Deve-se ir buscá-las onde elas estão e dirigi-las. Os esquerdistas impacientes dizem às 

vezes que é absolutamente impossível ganhar os sindicatos porque a burocracia usa o 

regime interno das organizações para preservar seus próprios interesses, recorrendo às 

maquinações mais grosseiras... Esse argumento se reduz, na realidade, ao seguinte: 

abandonemos a luta concreta para ganhar as massas, usando como pretexto o caráter 

corrupto da burocracia sindical. Ele pode ser desenvolvido: por que não abandonar 

também o trabalho revolucionário em vista da repressão e da provocação da 

burocracia estatal? (...) Precisamente na época atual em que a burocracia reformista do 

proletariado se transformou em guardiã do capital, a ação revolucionária nos 

sindicatos, realizada inteligente e sistematicamente, pode chegar a resultados 

decisivos num prazo relativamente curto (Trotsky, 2004, p.13). 

 

As respostas políticas de, pelo menos, três agrupamentos que se sentiram ofendidos 

politicamente pelos argumentos apresentados por Valério Arcary e pela direção do PSTU-CSP-

Conlutas são verdadeiros epítetos agressivos, adjetivos que variam de “traidores”, arrivistas”, 

“pequena burguesia senil”, “renegados” e outros mais, uma verdadeira batalha campal, onde as 

armas não estão apontadas para o capital e para os capitalistas, mas sim para os que, em teoria, 

estariam no campo da luta dos trabalhadores e nas trincheiras anticapitalistas. Não é o caso, 

aqui, dado o objeto central desta tese, continuar esse debate entre estéril. 
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Em condições parecidas, travando polêmicas sindicais, políticas ou ideológicas, o 

PSTU faz a mesma adjetivação nos debate com o PT e outros partidos do campo da esquerda 

democrática e socialista. É só visitar o site do PSTU, ou do jornal Opinião Socialista, ou do 

PCO, e seu jornal Causa Operária, ou mesmo o site da Liga Bolchevique, ou Liga 

Internacionalista, e outros agrupamentos que ocupam os espaços da Internet. Depois buscam 

unidade política. Convenhamos, torna-se improvável unidade, mesma na adversidade,  com 

estas relações ético-políticas. E não há nenhum pressuposto moral nesta nossa assertiva. Nem 

na tática ou programa mínimo, menos ainda na estratégia e programa máximo. 

De outro lado está a ideologia liberal e sua concepção, com um discurso e projeto 

reinventado, que se constituem com caras próprios, ou vários caras de um mesmo projeto 

societário de adequação ou conservação da ordem capitalista·.  

Boito Jr (1999), ao analisar a influência da ideologia neoliberal nos sindicatos, afirma 

que Os sindicatos, segundo os neoliberais, por deterem o monopólio da representação dos 

trabalhadores, inviabilizariam a liberdade do trabalhador escolher qual o contrato de trabalho 

que lhe seria mais conveniente. Os sindicatos seriam entidades que colocariam limites à 

concorrência, impedindo o livre funcionamento do mercado.  

Este autor enfatiza que por isso o enfraquecimento dos sindicatos é tão importante para 

os neoliberais e durante o período de globalização financieira, principalmente a partir da década 

de 80, o processo de terceirização da mão de obra foi uma das principais políticas adotadas, 

seguidas de reformas trabalhistas com o objetivo de flexibilização das relações de trabalho para 

que as empresas pudessem ter a liberdade de determinar as condições de uso, contratação e de 

remuneração do trabalho, suprimindo, diminuindo ou afrouxando os benefícios oriundos da 

proteção trabalhista e social garantidos através de legislações ou negociações coletivas. 

A prática histórica está, acima de tudo, empenhada nesse tipo de diálogo, que compreende: 

um debate entre, por um lado, conceitos ou hipóteses recebidos, inadequados ou 

ideologicamente informados, e, por outro, evidências recentes ou inconvenientes; a 

elaboração de novas hipóteses; o teste dessas hipóteses face às evidências, o que pode exigir 

o interrogatório das evidências existentes, mas de novas maneiras, ou uma renovada 

pesquisa para confirmar ou rejeitar as novas noções; a rejeição das hipóteses que não 

suportam tais provas e o aprimoramento ou revisão daquelas que as suportam, à luz desse 

ajuste. (THOMPSON, 1981, p. 54). 

 

Giovanni Alves (2005), vinculado à perspectiva marxista, analisa as raízes da luta dos 

trabalhadores e dos sindicatos como produto da sociedade de classes, em que seu papel é o da 

transformação radical, no sentido da emancipação dos trabalhadores do jugo do capital, e busca 

elementos para analisar as possibilidades e os limites do sindicalismo numa sociedade de 



96 

 

 

classes produtora de mercadorias, e o surgimento de uma forma de práxis sindical que expõe 

com clareza os limites da forma-sindicato na época da crise estrutural do capital.  

Além de reconhecer o valor das lutas sindicais, Marx não deixou de destacar a 

necessidade estrutural delas. As lutas econômicas faziam parte da própria condição operária, 

eram intrínsecas à condição da mercadoria-força de trabalho. Para ele o sindicalismo e os 

sindicatos eram uma condição própria do mundo industrial capitalista demonstrou ser correta.  

Os movimentos sindicais na Europa, do final do século XIX, eram hegemonizados pelos 

anarquistas, marxistas, social-democratas, entre outros. Movimentos que tinham a perspectiva 

do socialismo, como produto histórico da ruptura do capitalismo. Todas estas correntes se 

alimentavam de teorias revolucionárias explicitando o processo de transição qualitativa do 

modo de produção capitalista para o modo de produção socialista.  

Estas teorias tinham como fim último da luta não a ilusão de uma melhoria de trabalho e 

de salário dentro da ordem capitalista, mas a esperança de uma nova e justa ordem social 

antagônica àquela que os libertaria da escravidão salarial e do tempo massacrante do trabalho 

capitalista. O sindicalismo, no modo de produção capitalista, a nosso ver, deve ter, ao menos, 

duas funções fundamentais. Uma, é a de vender a nossa força de trabalho - uma parte do nosso 

tempo de vida - por um valor o mais elevado possível (valor em moeda, em estatuto e 

consideração social). 

            Na verdade, o que vendemos ao capitalista não é apenas o direito de ele 

beneficiar da nossa força de trabalho e de uma parte significativa do tempo das nossas vidas. A 

venda da nossa força de trabalho condiciona, por completo, toda a nossa vida. É também esse 

condicionamento que nós vendemos quando vendemos o nosso trabalho assalariado. Tudo o 

que fazemos, - incluindo o tempo livre - é condicionado pelas obrigações que decorrem do 

nosso trabalho.  

            A outra função dos sindicatos decorre de saberem usar a força que resulta do 

saber e da união dos trabalhadores. Usando essa força podem levar a sociedade a desenvolver-

se no sentido da emancipação do trabalho assalariado. Lutar por direitos significa, em primeiro 

lugar, o direito a dispor de si próprio, da sua própria vida. O direito de ser um sujeito, do ponto 

de vista sócio-político, cidadão liberto, um participante, e não um escravo, um subordinado, um 

assalariado. 

Marx via nas lutas econômicas uma necessidade para construção da consciência de 

classe, mas é na luta política da luta política que o trabalhador vê explicitado os antagonismos 

da relação capital trabalho. A sociedade capitalista encontrou em meados do século XVIII 
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plenas condições para a sua expansão. O intenso desenvolvimento das máquinas, substituindo a 

produção artesanal e manufatureira, consolidou o capitalismo, que agora ingressava na fase 

industrial O produto criado pelo trabalho do operário passou a ser apropriado pelo capitalista.  

Os sindicatos nasceram dos esforços da classe operária na sua luta contra o despotismo e 

a dominação do capital. Esta é a função primeira dos sindicatos: impedir que o operário se veja 

obrigado a aceitar um salário inferior ao mínimo indispensável para o seu sustento e o da sua 

família. 

"Se a história das organizações sindicais inglesas teve momentos de derrotas e vitórias, é 

inegável que elas constituíram a primeira tentativa efetiva dos trabalhadores de 

organizarem-se na luta contra os capitalistas. Ao conseguirem abater a concorrência 

existente entre os operários unindo-os e tornando-os solidários em sua luta, ao se utilizarem 

das greves como principal arma contra os capitalistas, os operários conseguiram dar os 

primeiros passos na luta pela emancipação de toda a classe operária." (Lênin, 1976, p.17). 

   França (2007), ao analisar os escritos de Marx e Engels, afirma que estes se referem 

aos sindicatos do século XIX, noutro contexto, portanto, tiveram relações com um tipo de 

sindicalismo diferente do que Lênin e Trotsky conheceram. Os dois primeiros fizeram parte de 

um período histórico em que o movimento sindical ainda não tinha se tornado de massa, onde a 

forma predominante de sindicalismo era a de ofício, já que, apenas durante as últimas décadas 

do século XIX, os sindicatos difundiram-se como expressão organizada e de massa do 

movimento operário. 

As afirmações de Engels, a respeito do sindicalismo, em especial sobre os limites deste, 

devem ser generalizadas e não somente associadas a um caso particular, como o sindicalismo 

de ofício, por exemplo,  

 

Se o industrial não contasse com uma oposição concentrada e maciça da parte dos seus 

operários, baixaria gradualmente, cada vez mais, os salários, para aumentar o seu lucro; a 

luta que tem de manter contra os seus concorrentes, os outros industriais, obrigá-lo-ia a 

isso e em breve o salário atingiria o seu nível mínimo” (ENGELS, 2008, p.48).  

 

Os sindicatos eram instrumento de defesa dos trabalhadores aos ataques dos industriais 

que não hesitariam, caso não encontrassem resistência, em reduzir cada vez mais as condições 

de vida dos trabalhadores para obter melhores situações na concorrência com outros 

capitalistas.  

A principal manifestação da indignação dos operários fabris contra a situação imposta 

pelos patrões eram as greves que, apesar de não terem muito sucesso isoladamente, seriam 

como uma “escola de guerra” dos operários, em que esses se preparariam para o grande 

combate, ou seja, para a destruição da sociedade capitalista. 
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As primeiras considerações de Marx sobre os sindicatos encontram-se na Miséria da 

filosofia, em que ele procura demonstrar a falsidade do pensamento de Proudhon, que dizia 

serem inúteis os sindicatos e as greves por melhores salários, pois o seu êxito traria como 

conseqüência a inflação. 

Para Marx, a luta principal a ser protagonizada pela classe operária na sociedade 

capitalista seria a revolução social, a partir da qual estaria colocada a possibilidade de se 

alcançar uma sociedade sem exploradores e explorados. Nesse sentido, a luta sindical teria “a 

capacidade de dar uma ‘lição moral’ aos operários, ensiná-los a agir coletivamente, de forma 

organizada, conscientes de seu poder enquanto classe que produz a riqueza social”.  

Percebe-se que a visão da luta sindical como escola, presente em Engels, também se 

encontrava em Marx, que entendia que por meio dessa luta os trabalhadores poderiam avançar 

em sua consciência de classe e chegar a constituir um partido político próprio da classe operária 

(França, 2007). 

Os sindicatos eram fundamentais, nesse contexto e por essa concepção, para constituir 

os operários em classe, organizando-os, educando-os, para a tarefa maior, que seria a revolução 

social. No entanto, esse movimento político – associado à revolução e que Marx considerava de 

maior importância – não poderia ser desvinculado totalmente do movimento social, econômico, 

pois é a própria luta econômica, sindical, que transforma o proletariado em classe para si. 

A luta sindical possibilita que a classe trabalhadora deixe de ser meramente classe em si 

e se transforme em classe para si na luta contra o capital e os sindicatos. Por sua vez, teria o 

mérito de agrupar essa massa, fazendo-a mais coesa e, logo, mais forte no embate da luta de 

classes. Tanto Lênin quanto Trotsky seguiam a análise de Marx e Engels e enfatizavam o 

aspecto educativo dos sindicatos para a classe operária.  

Para o segundo, os sindicatos, assim como o partido revolucionário, eram importantes 

para que o proletariado compreendesse a sua missão histórica, ou seja, ser o sujeito social da 

revolução social – “se o proletariado, como classe, fosse capaz de compreender imediatamente 

sua tarefa histórica, não seriam necessários nem o partido nem os sindicatos. A revolução teria 

nascido, simultaneamente, com o proletariado” (Trotsky, 1923). 

França (2007) afirma que, apesar de concordarem sobre a importância dos sindicatos, 

todos os autores analisados também concordam que a luta sindical tem limites e que não se 

pode separar a luta econômica da luta política mais geral. Engels, em seu trabalho supracitado, 

apontava para a pouca eficácia das greves por duas razões em especial.  

A primeira, pela quebra de solidariedade entre os operários, ocasionada pelos chamados 

“fura-greves”, promovida pela concorrência entre eles próprios; e a segunda, pela impotência 
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das trade unions inglesas diante das crises cíclicas da economia capitalista, que geravam 

diminuição de salários, fechamento de fábricas, greves mais curtas até mesmo em função do 

esgotamento mais rápido dos fundos sindicais. A prática sindicalista se submeteria totalmente, 

segundo essa visão, ao movimento do capital. 

Nesse sentido, as lutas dos sindicatos eram consideradas por Engels como lutas 

meramente defensivas, em geral lutas locais, de caráter profissional, sem um caráter político 

propriamente dito, que não mudariam a condição geral da classe proletária, mas apenas de 

operários de algumas fábricas. Bem diferente para o autor eram as lutas associadas ao 

movimento cartista, pois esse sim era um movimento político que buscava representar os 

interesses de toda a classe trabalhadora.  

Os limites do sindicalismo para Marx seguiam uma lógica muito próxima a de Engels. 

Para o primeiro esses limites estariam “postos pela sua natureza essencialmente defensiva, isto 

é, a luta pela elevação dos salários (ou contra a sua redução) ocorre apenas como decorrência 

de modificações anteriores postas pelo movimento do capital”. 

Em Salário, preço e lucro, Marx expõe de forma mais nítida as limitações da luta 

meramente econômica desenvolvida pelos sindicatos na sociedade capitalista: 

“Os operários não devem superestimar o resultado final dessa luta [sindical] quotidiana. 

Não podem esquecer que lutam contra os efeitos e não contra as causas desses efeitos, que 

o que fazem é refrear o movimento descendente, mas não alterar o seu rumo; que aplicam 

paliativos e não a cura da doença (...). Em vez da palavra de ordem conservadora ‘um 

salário justo por um dia de trabalho justo’ devem inscrever na sua bandeira a palavra de 

ordem revolucionária: ‘abolição do salariado’”. (....) “Os ‘sindicatos’ atuam com utilidade 

como centros de resistência às usurpações do capital. Deixam em parte de atingir o seu 

objetivo quando utilizam a sua força de forma pouco inteligente. No entanto, deixam 

inteiramente de o atingir, quando se limitam a uma guerra de escaramuças, contra os efeitos 

do regime existentes, em vez de trabalharem, ao mesmo tempo, para a transformação e 

servirem-se da sua força organizada como de uma alavanca para a emancipação definitiva 

da classe trabalhadora, isto é, para a abolição definitiva do sistema de trabalho assalariado” 

(MARX, 1988, p, 76). 

 

Por esta linha de análise, em acordo com França (2007), as conquistas meramente 

economicistas e sindicais podem produzir ilusões nos trabalhadora trabalhador, mantendo as 

lutas nos marcos do sistema de trabalho assalariado, e que em pouco tempo essas conquistas já 

não serão percebidas e novas lutas deverão acontecer para buscar se obter as mesmas vitórias. 

A importância das organizações sindicais era destacada por Marx, como já 

salientamos, por impedir o avanço destrutivo da lógica de acumulação dos capitalistas, todavia, 

limitados a combater as conseqüências, o produto dessa lógica, levando os trabalhadores a uma 

luta parcial, caminhando em círculo e não construindo uma proposta e projeto político para a 

superação do trabalho assalariado. 
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Para enfrentar o capital, Marx considerava que os operários deveriam exercer uma 

“ação política geral”, fazendo uma pressão constante de fora do âmbito da relação meramente 

salarial, até porque na luta puramente econômica entre capital e trabalho, o primeiro tende a ser 

muito mais forte. Em um mesmo sentido, Lênin enfatizava que a luta econômica não deveria 

ser a preocupação exclusiva do movimento operário. Para ele, era equivocado supervalorizar 

greves vitoriosas por que 

 Com as associações profissionais (...) dos operários e com as greves consegue-se apenas, 

no melhor dos casos, alcançar condições um pouco mais vantajosas para a venda da 

mercadoria chamada força de trabalho”. Essas associações e as greves não podiam ajudar 

quando a força de trabalho não fosse procurada em virtude da crise econômica, não podiam 

modificar as condições que convertiam a força de trabalho numa mercadoria e que 

condenavam as massas trabalhadoras às mais duras privações e desemprego. O que teria o 

poder de mudar essa situação negativa para o proletariado, na sua visão, era “a luta 

revolucionária contra todo o regime social e político atual.  (LÊNIN, 1901, p.35). 

Para o principal líder da revolução russa, os a luta organizada dos sindicatos não deveria 

se restringir aos limites econômico-salariais da luta de classes puramente, sobretudo ao aspecto 

do movimento sindical, mas, pelo contrário, Para Lênin, a consciência revolucionária vem de 

fora, externa à classe.  

Essa consciência abrangeria a necessidade da revolução socialista como uma tarefa 

maior, e mais importante, do que a luta sindical – só poderia chegar até os operários a partir de 

fora, ou seja, a partir da influência do partido revolucionário. O processo histórico demonstrava 

que  “pelas próprias forças, a classe operária não poderia chegar senão à consciência sindical, 

isto é, à convicção de que é preciso unir-se em sindicatos, conduzir a luta contra os patrões, 

exigir do governo essas ou aquelas leis necessárias aos operários etc.” (LÊNIN, 1988, p.50). 

Trotsky entendia que as associações sindicais, por seus objetivos, sua composição e o 

caráter de seu recrutamento, agregando todos que desejassem se organizar sindicalmente, 

independente da concepção política, não tinham um programa revolucionário acabado e, sendo 

assim, não poderiam substituir o partido. 

Para ele, historicamente os sindicatos se formaram no período de surgimento e auge do 

capitalismo tendo por objetivo melhorar a situação material e cultural do proletariado, além de 

ampliar os seus direitos políticos. Na Inglaterra, por exemplo, ao longo de mais de um século 

de luta, muitos desses objetivos foram conquistados, o que deu aos sindicatos ingleses uma 

autoridade tremenda sobre os operários.  

No entanto, já na década de 1930 o revolucionário russo percebia que a decadência do 

capitalismo britânico, seguindo a mesma dinâmica do sistema capitalista mundial, havia 

minado as bases desse trabalho reformista dos sindicatos, pois o capitalismo só conseguia se 

manter rebaixando o nível de vida dos trabalhadores. Assim, os sindicatos se encontravam 
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numa bifurcação, podem ou bem transformar-se em organizações revolucionárias ou converter-

se em auxiliares do capital na crescente exploração dos operários. 

Segundo Rosa Luxemburgo, a especialização das técnicas das lutas salariais – como 

assinatura de complicados acordos sobre tarifas e outros do mesmo gênero – significa que a 

massa operária organizada se vê privada de sua visão de conjunto da vida operária, ficando 

incapacitada para tomar decisões.  

Para ela, o movimento sindical não é aquele que se reflete na ilusão, embora 

compreensível, porém, irracional, de uma minoria de dirigentes sindicais, mas aquele que vive 

na consciência de milhares de proletários que foram conquistados pela luta de classes. Não é no 

topo – entre os dirigentes das organizações e sua aliança federativa – que se encontra a garantia 

da verdadeira do movimento sindical.  

Alves (2007) argumenta que Marx destacou o valor das lutas sindicais, seus aspectos 

políticos e sua importância moral para a classe trabalhadora, ele manteve sempre uma posição 

de crítica do sindicalismo e dos seus limites. Marx não demonstrou os limites de um tipo 

particular de sindicalismo - o sindicalismo de ofício, por exemplo. Ele denunciou os limites do 

sindicalismo de todo tipo.  

Mesmo o sindicalismo de indústria, um sindicalismo de massa que veio a prevalecer 

durante o século XX, possuía também, como característica principal, a luta meramente 

defensiva contra os abusos dos capitalistas. Enfim, a crítica de Marx é a crítica da forma-

sindicato, que tende a manter-se, por sua própria natureza, no interior do círculo de domínio do 

capital.  

Para Antunes (1991) tanto Marx e Engels, quanto Lênin sempre enfatizaram a 

importância da luta econômica como ponto de partida para o despertar da consciência da classe 

operária e a necessidade de transformá-la em uma luta política, onde, além de se reivindicar 

maiores vantagens no terreno econômico, pretende-se a conquista do poder político e o fim do 

sistema capitalista de produção. 

As greves ensinam aos trabalhadores o seu poder e a necessidade da união. Greves são 

escolas de guerra, onde os operários aprendem a desencadear a guerra contra seus inimigos 

pela emancipação de todo o povo e de todos os trabalhadores do jugo do governo e do 

capital. Porém, a escola de guerra não é ainda a própria guerra... As greves são um dos 

meios da classe operária para sua emancipação, porém não o único, e se os operários não 

prestam atenção aos outros meios de luta, com isso demoram o desenvolvimento e os êxitos 

da classe operária. A luta sindical é uma luta contra os efeitos do capitalismo e não contra as 

suas causas.(ANTUNES, 1991, p.18) 

Para Marx, o valor da força de trabalho constitui as bases racionais e declaradas dos 

sindicatos, cuja importância para a classe operária convém não minimizar. Os sindicatos têm 
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por fim impedir que nível dos salários desça abaixo do montante pago tradicionalmente nos 

diversos ramos da indústria, e que o preço da força de trabalho desça abaixo do seu valor 

(Borges, 2010) 

(...) há uma grande diferença entre o montante do salário determinado pela oferta e 

procura e o montante do salário que o vendedor -o operário- é forçado a aceitar, quando o 

capitalista trata com cada operário isoladamente e lhe impõe um salário abaixo, 

explorando a miséria excepcional do operário isolado, independentemente da relação 

geral da oferta e da procura. Em conseqüência, os operários unem-se para se colocarem, 

de certo modo, num pé de igualdade com o capitalista no que respeita ao contrato de 

compra e venda do seu trabalho. É essa a razão (a base lógica) dos sindicatos (Marx, 

1972:47-48). 

 A despeito desse caráter econômico atribuído aos sindicatos (Resolução da 

Associação Internacional adotada no 1º Congresso da Internacional em Genebra - setembro de 

1866), Marx declara que se o objetivo imediato dos sindicatos limitava-se às necessidades das 

lutas cotidianas, contra a usurpação constante do capital no que concerne aos salários e às horas 

trabalhadas (atividades legítimas e necessárias, devendo se estender por todos os países), por 

outro lado, "se os sindicatos são indispensáveis na guerra de escaramuças do trabalho e do capital, são 

ainda mais importantes como força organizada para suprimir e substituir o sistema do trabalho 

assalariado”.  

Em análise das ações sindicais da época, Marx avalia que os sindicatos ocupam-se 

excessivamente e exclusivamente das lutas locais e imediatas contra o capital. Apesar disso, 

nestes últimos tempos, começaram a aperceber-se da sua grande missão histórica. Damos como 

exemplo disso a sua participação, na Inglaterra, nos recentes movimentos políticos.  

 
À parte a sua obra imediata de reação contra as manobras entreguistas do capital, eles (os 

sindicatos) devem agora agir como centro de organização da classe operária, com a grande 

finalidade da sua emancipação radical. Devem apoiar todo o movimento social e político 

encaminhando-se nessa direção. Considerando-se e agindo como campeões e representantes 

de toda a classe operária, conseguirão reagrupar no seu seio todos aqueles que não estão 

ainda organizados; ocupando-se das indústrias mais miseravelmente retribuídas, como a 

indústria agrícola, onde as circunstâncias excepcionalmente desfavoráveis impediram toda a 

resistência organizada; farão nascer à convicção nas grandes massas operárias que em lugar 

de estarem circunscritas em limites estreitos e egoístas, o seu fim tende para a emancipação 

de milhões de proletários calcados aos seus pés (MARX, 1972, p.68). 

 

Engels discutira a importância dos sindicatos, não só para suprimir a concorrência entre 

os trabalhadores (as máquinas eram introduzidas na produção e aumentavam o exército 

industrial de reserva), mas também porque, ligados às lutas e reivindicações econômicas, os 

trabalhadores ingleses haviam formado um partido que disputava, com a burguesia, o poder e a 

distribuição dos frutos do trabalho. Borges (2010). 

Borges (2010) argumenta que “quanto ao papel exercido pelos sindicatos na sociedade 

capitalista, não se pode ignorar o seu lugar nas lutas imediatas e corporativas: impedir que os 
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salários (ou o valor da força de trabalho) sejam considerados abaixo do mínimo fixado em 

razão de lutas anteriores e na razão direta da oferta e da procura, no ramo de determinada 

atividade e setor produtivo”. 

Em Salário, Preço e Lucro, Marx explora a relação entre as lutas imediatas e históricas 

dos trabalhadores, ao expor resultado das investigações que vinha fazendo acerca do salário, do 

valor, da mais-valia e do lucro (teses que desenvolveu mais sistematicamente em O Capital). 

Nesta exposição inicial, defende a necessidade de que os trabalhadores lutem por aumentos 

salariais, na medida em que. 

 “o desenvolvimento da indústria moderna deve necessariamente fazer pender sempre a 

balança a favor do capitalista (...) e, por conseguinte, a tendência geral da produção 

capitalista não reside em elevar o nível médio dos salários, mas em baixá-los, ou seja, 

impelir, mais ou menos, o valor do trabalho para o seu limite mínimo” (MARX, 1998, p.84). 

Marx ressalta a importância da luta econômico-salarial, pois sem elas ver-se-ia 

degradado numa massa informe, esmagada, de seres famintos para os quais não haveria 

salvação. Mas não deve reduzir a luta contra o capital somente à esfera do salário e do 

emprego, sob pena de reduzi-las às reivindicações corporativas "se a classe operária cedesse 

covardemente no seu conflito diário com o capital, privar-se-ia sem dúvida da possibilidade de 

empreender movimentos de maior envergadura".  

Isso porque ao lutarem por aumentos salariais, os operários "lutam contra os efeitos e 

não contra as causas desses efeitos, que o que fazem é refrear o movimento descendente, mas 

não alterar o seu rumo: que aplicam paliativos e não a cura da doença". 

Os sindicatos atuam com utilidade como centros de resistência às usurpações do capital. 

Deixam, em parte de atingir o seu objetivo quando utiliza a sua força de forma pouco 

inteligente. No entanto, deixam inteiramente de atingi-lo, quando se limitam a uma guerra 

de escaramuças, contra os efeitos do regime existente, em vez de trabalharem, ao mesmo 

tempo, para a sua transformação e servirem-se da sua força organizada como uma alavanca 

para a emancipação definitiva da classe trabalhadora. (...). Em vez da palavra de ordem 

conservadora "um salário justo por um dia de trabalho justo", devem inscrever na sua 

bandeira a palavra de ordem revolucionária: "abolição do salariado" (MARX, 1998, p.84-

86). 

 No texto sobre Sindicatos e Conselhos I, no Jornal L’Ordine Nuovo de 11 de Outubro 

de 1919,  Gramsci  crítica os sindicatos italianos por sua burocratização e afastamento da classe 

trabalhadora, evidenciando seus limites como instrumento ligado à luta imediata por melhorias 

nas condições de trabalho e salário, ou seja, por reformas sociais.  

“Os operários sentem que o complexo da ‘sua’ organização se tornou num aparelho de tais 

dimensões que acabou por obedecer a leis próprias, inerentes à sua estrutura e ao seu 

complicado funcionamento, mas estranhas à massa que adquiriu consciência da sua missão 

histórica de classe revolucionária. Eles sentem que a sua vontade de poder não encontra 

expressão adequada na atual hierarquia institucional. Eles sentem que, mesmo na sua casa, 

na casa que tenazmente construíram, à custa de esforço e perseverança, cimentando-a a 

sangue e lágrimas, a máquina esmaga o homem, a burocracia esteriliza o espírito criador e o 
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diletantismo banal e verbalista tenta em vão esconder a ausência de idéias precisas sobre as 

necessidades da produção industrial, ou a incapacidade de comprometer a psicologia das 

massas proletárias. Os operários irritam-se com estas condições de facto, mas são 

impotentes individualmente para modificá-las; as palavras e a vontade dos homens isolados 

são muito pouca coisa em comparação com a s leis de ferro inerentes à estrutura burocrática 

do aparelho sindical” (GRAMSCI, 1976, p.42). 

 Como afirma Cruz (2009), os limites da ação dos sindicatos dentro da ordem 

capitalista faz com que tenham limites de avançarem para além esta ordem, tendo um papel 

político e pedagógico importante no sentido de mostrar à classe trabalhadora seus limites em se 

reformar.   

Essa concepção reforça os argumentos de que os sindicatos são importantes 

instrumentos de luta por mostrarem os limites do capitalismo no âmbito econômico ou da luta 

econômica. Mas eles não são instrumentos para a transformação social, para a revolução; pois 

este papel cabe ao Partido Político que deve formar a classe e prepará-la neste caminho. 

 Gramsci sustenta, no artigo sobre o Sindicalismo e Conselhos (L’Ordine Nuovo) de 

publicado em 1919, o caminho que pode tomar o movimento sindical quando perde a 

perspectiva revolucionária, e se contenta a agir nos marcos da ordem capitalista: 

 

“A teoria sindicalista falhou completamente na experiência concreta das revoluções 

proletárias”. Os sindicatos demonstraram a sua incapacidade orgânica para encarnarem a 

ditadura do proletariado. A evolução normal do sindicato está assinalada por uma linha de 

decadência do espírito revolucionário das massas: aumenta a força material, enfraquece ou 

desaparece de todo o espírito de conquista, quebra-se o impulso vital; à intransigência 

heróica sucede a prática do oportunismo, a prática ‘do pão e da manteiga’. O incremento 

quantitativo determina um empobrecimento qualitativo e uma acomodação fácil às formas 

sociais capitalistas, determina o aparecimento de uma psicologia parasitária, mesquinha, de 

pequena e média burguesia. E, no entanto, a tarefa elementar do sindicato é a de recrutar 

‘toda’ a massa, é a de absorver nos seus quadros todos os trabalhadores da indústria e da 

agricultura. O meio não é, pois, adequado ao fim, e, uma vez que o meio não é senão um 

momento do fim que se realiza, que se faz, deve-se concluir que o sindicalismo não é um 

momento para a revolução, não é um momento da revolução proletária, não é a revolução 

que se realiza que se faz: o sindicalismo não é revolucionário senão pela possibilidade 

gramatical de acoplar as duas expressões (GRAMSCI, 1976, p. 47-48). 

 Como vemos, Gramsci (1976) é um crítico da burocratização dos sindicatos e partidos 

operários num período de efervescência revolucionária pós 1917. “O sindicato de profissão ou 

de indústria contribui para o afastar de um possível auto-conceber-se enquanto produtor, e leva-

o a considerar-se ‘mercadoria’ de um mercado nacional e internacional que estabelece, com o 

jogo da concorrência, o seu próprio preço, o seu próprio valor” (Gramsci, 1976, p. 47-48).  

 

 Ainda segundo Gramsci (1976) os sindicatos profissionais são o tipo de organização 

proletária especifico do período de história dominado pelo capital.  
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Num certo sentido, pode sustentar-se que é parte integrante da sociedade capitalista. Nesse 

período, no qual os indivíduos valem enquanto proprietários de mercadorias e comerciam as 

suas propriedades, também os operários tiveram que obedecer às leis férreas da necessidade 

geral, tornando-se mercadores da sua única propriedade, a força de trabalho e a inteligência 

profissional. (GRAMSCI, 1976, P. 162) 

              No entanto, seguindo a posição clássica de Marx, Gramsci acreditava que seria 

possível converter os sindicatos em instrumento revolucionário 

“O advento de uma legalidade industrial foi uma grande conquista da classe operária, mas 

não é a última e definitiva conquista: a legalidade industrial melhorou as condições 

de vida material da classe operária, mas ela não é mais do que um compromisso que 

foi necessário aceitar, que será necessário suportar até que as relações de força 

forem desfavoráveis á classe operária.” (GRAMSCI, 1976, p.162).  

Considerando o papel político social dos sindicatos, os momentos de correlação de 

forças indicados por Antonio Gramsci: 1º econômico-corporativo 2º econômico político e 3º 

ético-político.  

Para Gramsci (2000), as forças de produção estão diretamente relacionadas à estrutura 

objetiva e permitem identificar as condições necessárias para uma transformação social, 

tomando como base o “grau de desenvolvimento das forças materiais de produção”. As forças 

políticas referem-se ao “grau de homogeneidade, de autoconsciência e de organização 

alcançado pelos vários grupos sociais”, e correspondem aos momentos da consciência política 

coletiva. Nestes momentos de consciência política coletiva o autor identifica três estágios: 

O primeiro mais elementar é o econômico-corporativo; (...) sente-se a unidade 

homogênea do grupo profissional e o dever de organizá-la, mas não ainda a unidade do 

grupo social mais amplo. (....) segundo momento é aquele em que se atinge a consciência 

da solidariedade de interesses entre todos os membros do grupo social, mas ainda no 

campo meramente econômico. Já se põe neste momento a questão do Estado, mas apenas 

na obtenção de uma igualdade político-jurídica com os grupos dominantes, já que se 

reivindica o direito de participar da legislação e da administração e mesmo de modificá-

las, de reformá-las, mas nos quadros fundamentais existentes.  Um terceiro momento é 

aquele em que se adquire a consciência de que os próprios interesses corporativos, em seu 

desenvolvimento atual e futuro, superam o círculo corporativo, de grupo meramente 

econômico, e podem e devem tornar-se os interesses de outros grupos subordinados. Esta 

é a fase mais estritamente política, que assinala a passagem nítida da estrutura para a 

esfera das superestruturas complexas (GRAMSCI, 2000, p.40-41).    

 A crise social e seus elementos sócio-regressivos só aprofundaram as tentações 

neocorporativas e as práticas burocráticas sob o discurso de sobrevivência e da prática possível 

diante das dificuldades da ofensiva do capital. Nesse período, fortaleceu-se o capital financeiro, 

explicitando-se as dificuldades objetivas postas pela mundialização do capital. 

Alves (2005) argumenta que da “década neoliberal” e sua crise do sindicalismo surge, 

nos anos 2000, um sindicalismo de crise, elemento compositivo do Estado neoliberal, 

sindicalismo mais disposto a colaborar com o Estado político e incapaz de ser centro de 
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contestação à ordem social, organizando, em torno de si, precarizados e excluídos da lógica 

produtiva do capital. O que significa que da “década neoliberal” emergiu um novíssimo 

sindicalismo em contraste com aquele da década de 1980. A crise da base sindical destilou 

práticas neocorporativas. A inércia da burocracia sindical acirrou-se com a crise social e os 

interesses de castas político-corporativas tenderam a proliferar sobre a consciência de classe.  

Boito (2009) afirma que um dos fundamentos de sua crise é ideológica. Segundo ele, os 

movimentos sindicais na Europa, do final do século XIX, tinham matizes anarquistas, 

marxistas, social-democratas, entre outros. Eram movimentos combativos que tinham a 

perspectiva do socialismo com a crise final do capitalismo, ou seja, havia uma teoria 

revolucionária explicitando de como se daria o salto qualitativo do modo de produção 

capitalista para o modo de produção socialista. Segundo, os trabalhadores tinham como fim 

último da luta não a ilusão de uma melhoria de trabalho e de salário dentro da ordem 

capitalista, mas a esperança de uma nova e justa ordem social antagônica àquela que os 

libertaria da escravidão salarial e do tempo massacrante do trabalho capitalista. 

Neste trabalho, reiteradamente verificamos a importância que Marx atribuía à luta 

econômica como estágio para a classe desenvolver a luta política contra o capital. Lênin afirma 

que o pecado capital dos trabalhadores consistia em rebaixar suas tarefas políticas e de 

organização ao plano dos interesses imediatos, claros, concretos da luta econômica cotidiana, 

mas que era necessário imprimir na própria luta econômica um caráter político.  

Segundo Rosa Luxemburgo (1979), a especialização das técnicas das lutas salariais – 

como assinatura de complicados acordos sobre tarifas e outros do mesmo gênero – significa 

que a massa operária organizada se vê privada de sua visão de conjunto da vida operária, 

ficando incapacitada para tomar decisões. Para ela, o movimento sindical não é aquele que se 

reflete na ilusão, embora compreensível, porém, irracional, de uma minoria de dirigentes 

sindicais, mas aquele que vive na consciência de milhares de proletários que foram 

conquistados pela luta de classes. Não é no topo – entre os dirigentes das organizações e sua 

aliança federativa – que se encontra a garantia da verdadeira unidade do movimento sindical. 

Pelo contrário, é na base, entre as massas proletárias organizadas. 

Interessante questão levantada por Boito (2009). É a de que o movimento sindical dos 

últimos 150 anos, tanto no contexto nacional quanto internacional, está dividido entre correntes 

reformistas, centristas e revolucionárias. Neste trabalho, no capítulo 5, voltaremos a esta 

questão. E isso se manifesta nas distintas situações históricas defensivas, quando os reformistas 
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formam a maioria esmagadora e os centristas permaneceram em sua órbita de gravitação, 

enquanto os revolucionários ficavam em minoria.  

Para Lênin, sem teoria revolucionária não há movimento revolucionário, e sem 

movimento revolucionário não há prática revolucionário. No caso da formação política dos 

trabalhadores, a questão se direciona para o processo de formação crítica e revolucionária da 

sua consciência de classe (para si), pois, percebendo-se como presa do mecanismo iníquo de 

controle sociometabólico da ideologia e da política do capital. 

Conforme a premissa marxista de que as ideias dominantes em determinados contextos 

históricos são as ideias da classe dominante, e que o estado de ânimo e o movimento concreto 

das massas refletem as ideologias, programas e as palavras de ordem que a mobilizam, 

podemos dizer que só em situações revolucionárias as ideias anticapitalistas podem conquistar 

a maioria.  

Posição defendida por Boito (2009), em consequência da relação de forças, em situações 

reacionárias, as direções das correntes, sindicatos e partidos do campo revolucionário estão 

tendenciosamente à esquerda de sua base, como vanguardistas em relação às massas. Nesse 

sentido, há um exílio dos revolucionários em relação à massa de trabalhadores o que favorece 

as patologias sectárias ou a esquizofrenia política de grupos ególatras. 

Boito considera que existe um processo de “desideologização”, de despolitização, ou 

seja, passa por um refluxo contínuo em que seu horizonte de luta se limita à mera reivindicação 

salarial e conservação de direitos trabalhistas garantidos pela legislação. O autor afirma que, 

mesmo no contexto de refluxo ideológico e defensiva política, os trabalhadores e suas 

instituições não podem e nem devem ficar na inércia de uma política sindical oscilante 

(meramente institucional), presos aos acomodamentos ideológicos.  

É necessário, nesse sentido, construir um campo de luta anticapitalista que favoreça o 

desenvolvimento, a ampliação e intensificação da luta de classes que está presente no cotidiano 

capitalista. Por outro lado, a estrutura sindical moderna e a luta dos trabalhadores fornecem ao 

governo e aos capitalistas um cenário sindical disciplinado e seguro. 

No caso dos funcionários públicos, o autor afirma que os sindicatos se restringem à 

representação de interesses particulares e ao rearranjo pragmático no plano político. O 

movimento grevista dos funcionários públicos não pode ferir diretamente os processos de 

valorização do capital, pois eles estão submetidos à exploração do trabalho na condição de 

trabalhadores “improdutivos” e necessitam da exploração do trabalhador produtivo (nas 
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indústrias) para o Estado pegar uma parte da mais-valia produzida (pelos trabalhadores) na 

esfera da produção sob a forma de impostos.  

Nesse sentido, os funcionários públicos têm que garantir as condições políticas e 

administrativas externas ao sistema, isto é, o funcionamento do Estado burguês, à medida que 

exercem atividades de regulamentação, planejamento, administração, fiscalização, proteção, 

manutenção, normalização etc.  

As dificuldades político-ideológicas de se formam novas lideranças no movimento 

sindical brasileiro cria um abismo que separa teoria e prática sindical, 

 Cujo resultado é uma orfandade na condução do processo da luta de classe dos trabalhadores 

que ficam reféns de burocratas sindicais e oportunistas políticos que direcionam a práxis 

sindical para a real politik, ajustando-se a tese da “terceira via” do que só é possível realizar 

historicamente, ou seja, de que é possível fazer a crítica ao neoliberalismo14 sem romper 

com os seus marcos, sua lógica e, sobretudo, com as políticas econômicas neoclássicas e com 

o capitalismo enquanto projeto histórico a ser realizado. Diante deste diagnóstico intrigante, a 

hipótese que podemos primeiramente elaborar é que, na verdade, o movimento sindical está 

órfão do marxismo enquanto teoria crítico-reflexiva dos trabalhadores, (BOITO, 2009, p.18). 

Fato é que, em acordo com Boito (1999) o movimento sindical. No tempo presente, 

trata com enorme desdém os temas fundamentais como, por exemplo, a luta de classes e a 

crítica radical ao sistema capitalista, no movimento sindical de esquerda.  

Nesse sentido, podemos afirmar, preliminarmente, que aos trabalhadores está sendo sonegada 

a teoria crítica marxiana da sociedade capitalista, na qual eles poderiam se desfazer das 

ilusões que o sistema produz e, portanto, a partir de uma compreensão dialética dos fatos, 

percebendo suas contradições, desenvolverem uma reação consciente e determinada para 

mudar os rumos da história. Portanto, questões básicas se colocam: o marxismo representa 

ainda um conhecimento atual, válido, que pode ajudar os trabalhadores a entenderem seu 

papel histórico na sociedade capitalista da exploração humana? Se a resposta for sim, então 

por que há um desprezo, por parte dos sindicatos, pela teoria marxiana como método de 

análise da realidade conflitante entre capital e trabalho? Não seria o desconhecimento do 

pensamento de Marx, pela maioria dos sindicalistas, responsável pela precarização de um 

discurso (e uma prática) pouco persuasivo, fraco, pobre e não radical no processo de 

desenvolvimento de uma consciência crítico-reflexivo- libertadora dos trabalhadores, 

mantendo-os na ilusão do capitalismo? (BOITO, 1999, p, 20) 

A formação política baseada no marxismo seria suficiente para tornar a práxis sindical 

menos economicista, corporativa, e mais política no sentido de anteverem um horizonte de luta 

anticapitalista? Ou se pode realizar a luta teórica e prática simultaneamente, desde que as 

lideranças sindicais sejam guias pedagógicos para fazer a relação entre marxismo e crise do 

capitalismo, isto é, teoria e realidade. Do contrário, podemos afirmar que a ideologia 

pragmatista, adaptada à ordem capitalista, hegemonizada o movimento sindical no contexto 

histórico atual. 

Como já discutimos anteriormente, outro fator importante a se analisar s novas 

tecnologias, os novos métodos de organização do trabalho, o declínio da indústria e o 
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crescimento dos serviços, o desemprego, o crescimento do setor informal - esses e outros 

fatores condenariam o sindicalismo à decadência irreversível.  Há trabalhos de fôlego 

defendendo essa tese.  

A nosso ver, trata-se de um processo de refluxo, de mutação, ao contrario das teses que 

defendem a decadência e o desaparecimento. Importante questionar as causas desse processo. 

Ou as causas do recuo são conjunturais, inclusive de natureza política, e poderão desaparecer 

num futuro próximo? O tema exige uma análise prospectiva. E sempre arriscado e difícil 

conjecturar sobre o futuro. Mas com base nas informações disponíveis e no debate acumulado é 

possível apontar algumas tendências.  

A maioria dos autores que fala em declínio do sindicalismo apresenta uma visão limitada 

do fenômeno. Porém  

É correto que o sindicalismo perdeu filiados, diminuiu sua atividade reivindicativa e 

perdeu influência política nas principais economias capitalistas - Europa Ocidental, 

América do Norte e Japão. Isso é verdadeiro, embora a situação esteja longe de ser 

homogênea. O ritmo e a intensidade do refluxo sindical variam muito de acordo com o 

setor econômico e o país considerado. Em alguns países, como os Estados Unidos e a 

França, a queda nos níveis de organização sindical foram muito maiores que em outros, 

como a Inglaterra e Alemanha. Há o caso do Canadá que manteve os mesmos níveis de 

sindicalização ao longo das décadas de 1970, 1980 e 1990. Há, inclusive, a situação 

particular dos países escandinavos, nos quais, a despeito da tendência dominante na 

Europa Ocidental, o sindicalismo cresceu. No que respeita ao nível de sindicalização, os 

países escandinavos atingiram um patamar de organização inimaginável até pouco tempo 

atrás. Na Suécia, praticamente todos os trabalhadores estão sindicalizados. (BOITO, 

2009, p.12) 

Contraditoriamente, se olharmos para a América Latina, se verifica uma crise e um 

refluxo do movimento sindical. Caíram as taxas de sindicalização, a frequência de greves e a 

importância política do movimento sindical no Brasil, no México, na Argentina, no Chile, na 

Bolívia e em outros países. Há, portanto, um refluxo, ao menos como tendência dominante, na 

parte ocidental da Europa e em todo continente americano, tanto na América do Norte como na 

América do Sul.  

Não se pode apenas a partir desses dados, contudo, concluir, sem ressalvas e 

especificações, que o sindicalismo está em refluxo em escala internacional. Há regiões do 

planeta em que o sindicalismo está crescendo, e crescendo muito. Nos países da Europa 

Oriental, devido à recente implantação da liberdade de organização sindical, o movimento 

sindical está ressurgindo após longo período de letargia. Nos países asiáticos de 

industrialização recente, países que se contam entre os mais populosos do planeta, apenas 

agora o sindicalismo começa a se organizar como um movimento social. Perguntamos, 

então: é correto falar em crise e refluxo do sindicalismo em escala internacional? 

Devemos tomar em consideração, para responder essa questão, a situação geral criada 

pelos movimentos opostos que o sindicalismo realizou em escala internacional. (BOITO, 

2009, p.20) 
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Para Ferreira (2008) os estudiosos do sindicalismo embora unânimes em diagnosticar 

a crise que afeta os sindicatos, divergem quanto à sua natureza e intensidade. Alguns afirmam 

tratar-se da crise do modelo sindical oriundo do pós-guerra, e outros a consideram mais 

profunda, ao admitir a crise da própria instituição sindicato.  

Os primeiros, segundo Ferreira (2008) apontam como saída a construção de um novo 

pacto, que considere as alterações processadas no mundo do trabalho. No segundo caso, trata-se 

de repensar o sindicato, suas funções, natureza e lugar numa sociedade onde o trabalho 

encontra-se em processo de mutação. Independente de onde nos situemos na discussão é 

imperativo considerar que os sindicatos vêm perdendo suas funções centrais: proteção do 

emprego e defesa de melhor remuneração do valor da força de trabalho.  

Alguns autores analisam a dupla face do trabalho como lugar de exploração e de 

dominação dos assalariados pelo capital e ponto de partida para construção dos direitos. O 

acesso ao mercado de trabalho foi fundamental para que as mulheres questionassem a profunda 

assimetria constitutiva das relações de gênero vigentes em sociedade. Para homens e mulheres 

o trabalho é um mediador insubstituível da emancipação e do exercício dos direitos cívicos (...) 

ele pode ser alienante, mas também pode ser um poderoso meio de reapropriação.   

Daí, segundo Ferreira (2008), considerarem que o desemprego estrutural e a 

precarização do trabalho se traduzem politicamente na deterioração das possibilidades de 

construção da cidadania. O desemprego é causa eficiente da crise sindical: elemento objetivo de 

competição no interior do mercado de trabalho e elemento subjetivo de fragilização das 

instituições de representação.  

O crescimento do desemprego, da precarização e informalização e a heterogeneidade de 

contratos, esgarçam a possibilidade de uma efetiva solidariedade de classe, fragilizando a 

ação sindical. A ocorrência de contratos de trabalho por tempo determinado atinge 

diretamente a construção da identidade do trabalhador. Como construir identidade em 

atividades temporárias ou se revezando entre o mercado formal e o informal? Qual o 

impacto dessa descontinuidade no plano sindical? (FERREIRA, 2008, p.46) 

Contemplando diferentes visões sobre este tema, Hyman (1996) em “Os sindicatos e a 

desarticulação da classe operária”, ao contestar a tendência à desagregação, divisão e fim do 

sindicato classista, argumenta que o que está em disputa é uma visão mitologizada do passado 

percebido como uma época dourada em que os trabalhadores eram espontaneamente 

coletivistas e as organizações laborais se alinhavam por detrás de um projeto de classe 

unificador. 

Hyman (1996) os sindicatos como organizações coletivas estão inelutavelmente 

arraigados a uma heterogeneidade de experiências e aspirações imediatas localizadas: 

espontaneamente tem tantas probabilidades de estar em conflito como em concordância. A 
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construção de expressões de solidariedade mais extensas sempre requereu um esforço 

deliberado e precário, uma tendência de mobilização de tendência por parte de suas lideranças e 

dos ativistas das bases; e o êxito, quando se obtêm, resultou temporal ou parcial. 

Essa linha de interpretação confere importância às transformações particulares, e 

relativiza afirmações sobre uma tendência ao individualismo por que. 

Embora os ideólogos dos sindicatos” possam ter concebido tradicionalmente o 

coletivismo como um valor moral em si, o mais realista seria supor que – a parte os 

momentos de mobilização de massas – a maioria dos membros dos sindicatos aderiram à 

organização coletiva como meio mais eficaz de tornar realidade suas necessidades e 

aspirações individuais.  (HYMAN, 1996, p.25). 

Hyman insiste que vem ocorrendo não uma crise do sindicalismo enquanto tal, mas uma 

crise da concepção e orientação tradicionais do sindicalismo. A noção de classe operária 

sempre foi uma abstração, nunca uma descrição ou generalização histórico-sociológica que a 

diferenciação, divisão e desunião têm sido traços onipresentes do desenvolvimento sindical.  

“A solidariedade não é nunca uma qualidade natural ou fixa, sempre é uma meta que, no 

melhor dos casos, resulta difícil de alcançar e é efêmera”. Crer no mito de uma época 

dourada prévia, de unidade proletária e solidariedade sindical sem problemas, distorce 

nossa percepção da dinâmica atual dos movimentos dos trabalhadores (HYMAN, 1996, 

p.36) 

Sobra a crise de representação hoje, segundo Ramalho (2002) “Os sindicatos são 

instituições que surgiram no processo de industrialização capitalista moderno”, como 

organismos de representação dos interesses dos trabalhadores assalariados, frequentemente 

locais e coletivos, e se tornaram organização mais abrangentes de forma lenta.  

O sindicalismo já foi mais movimento, hoje está institucionalizado, cumpre um novo 

papel (Santos, 1998), quanto necessário reconstituir as políticas de antagonismo social, de 

modo a conferir ao sindicalismo um novo papel na sociedade, um sindicalismo mais político, 

menos setorial e mais solidário, um sindicalismo de mensagem integrada e alternativa 

civilizatória, onde tudo liga com tudo: trabalho e meio ambiente; trabalho e sistema educativo; 

trabalho e feminismo; trabalho e necessidades sociais e culturais de ordem coletiva; trabalho e 

Estado-providência; trabalho e terceira idade etc.  

Em suma, argumenta o autor, a ação reivindicativa não pode deixar de fora nada que 

afete a vida dos trabalhadores e cidadão em geral. No período de reconstituição institucional 

que se avizinha, o sindicalismo corre o risco de se esvaziar, se não se reforçar como 

movimento. A concertação social tem de ser um palco de discussão e de luta pela qualidade de 

vida e pela dignidade da vida  

Para Antunes(1995), Rodrigues (1997) e Bresciani (1994) a introdução de novas 

formas de gestão do trabalho, sobretudo nas empresas associadas a cadeias produtivas globais, 
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em conjunto com transformações na organização da produção e estrutura do emprego, colocam 

novas questões, exigindo novas posturas e desafiando o poder de pressão sindical, acumuladas 

anteriormente.  

O sindicalismo encontra-se diante da armadilha de ter que negociar num ambiente de 

reorganização da produção, em que a preservação do emprego é crucial, e buscando a 

participação dos trabalhadores nas decisões das empresas, numa encruzilhada entre denunciar e 

negar ou resistir e participar, num terreno de defensiva ideológica e refluxo das lutas de massas 

de caráter classista. 

Na década de 1990, o movimento sindical assumiu como uma de seus compromissos a 

qualificação profissional dos trabalhadores e participação nos conselhos tripartites de emprego 

e renda, financiados pelo FAT. 

Esse processo de resistência propositiva coloca questões novas e antigas. Para 

Bresciane e Leite (1997) setores mais modernos enfrentam uma ação sindical efetiva cuja 

eficácia está diretamente relacionada a busca de novas formas de negociação. Na maioria dos 

outros setores do mundo do trabalho se aprofunda um processo de precarização do trabalho, 

fragmentação dos laços identitários, e fragilização da consciência de classe e organização 

coletiva dos trabalhadores. 

Concordam que as dificuldades do movimento sindical não são apenas nas formas de 

linguagem e comunicação com os trabalhadores, mas que estruturalmente se sentem impotentes 

e incapazes de deter a destruição dos direitos, erosão da identidade, e o gradativo processo de 

deterioração das condições de vida da classe trabalhadora.  

Diante dos impasses da forma-sindicato na sociedade do capital, o que se coloca é a 

necessidade desta instituição “sindicato” e de sua práxis social, o sindicalismo, se colocarem no 

campo da organização da classe do trabalho. 

Linhart (2007) indaga 

“Será que o sindicalismo não tende a desaparecer na tormenta das transformações que 

agitam as profundezas do mundo do trabalho”? Falta de adaptação, falta de invenção de 

novas missões, de novas práticas de novas ideologias, será que ele não condenou a si mesmo 

a desaparecer? A ser substituído por formas difusas de “negociação”, assumidas diretamente 

pelos assalariados e pelas chefias? Em outras palavras, o sindicalismo perdeu seus atributos? 

(LINHART, 2007, p.115) 

Tumolo (2002) é rigoroso na análise da metamorfose capitalista junto ao movimento 

dos trabalhadores, tanto na subjetividade quanto na materialidade, pode delinear a compreensão 

da crise de identidade e de representação dos sindicatos. Estes elementos obstaculizam as 

possibilidades de desenvolvimento e consolidação de uma consciência de classe dos 

trabalhadores. 
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Enfim, os sindicatos perderam sua identidade, mas, qual delas? Certo é que estes 

foram agressivamente afetados pela reestruturação produtiva e pela mundialização regressiva 

do capital, pelo seu metabolismo destrutivo. No tempo presente, a fragmentação, terceirização, 

pulverização dos processos de trabalho, e busca incessante do capital em retirar dos direitos 

conquistados pelos trabalhadores, as sofisticadas formas e conteúdos de expropriação do 

trabalho, a mercantilização da vida, a coisificação do ser humano, enfim, apontam para grandes 

desafios. Mas, na consigna de Marx, de que a história da humanidade é a história da luta de 

classes, está um alerta, uma convocação, uma pista dos caminhos a seguir. 

No início dos anos 90, e por toda a década, sofremos um profundo e organizado ataque 

das políticas neoliberais, de privatizações das políticas públicas, desmonte do poder e da 

política, dos orçamentos e recursos destinados aos setores mais pobres da sociedade, de Estado 

mínimo e mercado máximo, desregulamentação dos direitos trabalhistas, crescimento das 

terceirizações e das precarizações das relações de trabalho, desemprego, abandono da saúde e 

educação públicas, crescimento do espaço privado, individualismo, da ideia de cada um por si, 

da propaganda, da mercadoria, do consumo, e da agressiva tentativa de esvaziamento dos 

espaços de participação pública, dos movimentos sociais, dos sindicatos. 

Os movimentos sociais resistiram, mas a verdade é que aquele vendaval neoliberal que 

varreu o Brasil, a America Latina e o mundo, nos deixou na defensiva, na resistência, e nas 

respostas fragmentadas e sem um projeto ou alternativa que dessa unidade e força às diversas 

lutas dos movimentos sociais. 

O caminho, como temos discutido até aqui, e da reflexão e luta coletiva, da organização 

e consciência anticapitalista, da perseverante e paciente análise concreta da realidade concreta. 

Como Gramsci, com o pessimismo crítica da razão, e com o otimismo militante da vontade. 

Num país complexo como o nosso, com profundas heranças escravistas, de exclusão 

dos pobres, marginalização e criminalização dos movimentos sociais, de violência institucional, 

de silenciamento, esmagamento e agressão aos direitos das mulheres, dos (as) negros (as), dos 

(as) índios (as), dos (as) homossexuais, enfim, marcado pelas injustiças sociais na distribuição 

da renda e da decisão política.  

 

2.4 Sindicato: Escola de luta de classes, espaço contraditório 

 

Segundo a tese clássica de Marx e do marxismo, presente na Ideologia Alemã (1993), 

o processo material geral de produção de ideias, crenças e valores na vida social. Essas ideias, 

crenças ou valores são produzidos na vida concreta, portanto, são produtos sociais. Não são 

neutras, tanto politicamente cientificamente. 
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Os interesses estão em conflitos, e as lutas estão associadas à implementação, ou 

negação, dessas ideias,  associadas ao poder político. As ideias e crenças (verdadeiras ou falsas) 

que simbolizam as condições e experiências de um grupo ou classe específico, socialmente 

significativo. Marx, a ideologia dominante em determinada sociedade, em determinado 

contexto histórico, é a ideologia da classe dominante. 

Para o materialismo histórico e dialético, a emancipação política e humana dos 

trabalhadores é um processo de construção contraditória, feita coletivamente por estes. Esta 

consigna está presente desde a fundação da 1ª Internacional. De acordo com Marx, os 

trabalhadores não podem ser educados por uma fonte externa, ou, se assim fosse, quem 

educaria o educador?  Dada a unidade indivisível entre teoria e prática, a consciência só pode 

se desenvolver através da práxis (sua própria, e não a de outro alguém) luta ação e experiência.  

A transformação num sentido revolucionário, não é meramente um evento político, 

mas um processo social, um movimento prático de transformação, através do qual os 

trabalhadores adquirem uma percepção de sua existência social, enquanto, ao mesmo tempo, 

nega e destrói o sistema de dominação. 

Isto não significa, em absoluto, subestimar o papel desempenhado pela teoria, mas, 

preferencialmente, significa coloca-la no devido lugar, Assim o trabalho de Marx e Engels não 

será mais entendida principalmente como a culminação da ciência burguesa e, sim como uma 

generalização científica da atividade prática dos trabalhadores em seu tempo. 

A consciência de classe é, portanto, uma síntese, tirada da experiência pessoal 

adquirida no decorrer de uma prolongada luta, que criticamente revê todo o conhecimento 

previamente disponível. É indispensável, ao mesmo tempo, que os trabalhadores compreendem 

a essência da sociedade capitalista, as relações de exploração entres as classes sociais, e suas 

próprias tarefas históricas. 

A teoria contribui para a construção da consciência de classe, pois oferece uma 

estrutura que mostra o processo de formação e desenvolvimento do processo de construção da 

consciência. A teoria marxista, como uma guia de ação para o movimento operário, não pode 

ser trazida para a luta de classes de fora para dentro, mas, ao contrário, deriva de experiências 

concretas dos trabalhadores, e reflete-se sobre a experiência para fazer avanças suas próprias 

lutas. 

A terceira tese sobre Feuerbach responde, em termos globais: Na práxis concreta da 

classe. Ma como uma ação empreendida por um sujeito real coletivo, esta práxis surge 

fragmentada porque a classe é, na realidade, heterogênea. Está fracionada em grupos mais ou 

menos contingentes, cujas ações são, por isso, desarticuladas. A práxis parece complexa porque 
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a classe trabalhadora atua em vários níveis e suas ações têm âmbitos e conteúdos diferentes; 

embora tente lançar um desafio integrado para esta desarticulação, que é constantemente 

incentivada pelo sistema como um elemento chave em sua estratégia de dominação. 

Aqui, como o risco de retroceder à metafísica do sujeito, é importante estabelecer um 

ponto básico. Estas afirmações devem ser entendidas dialeticamente, dado que a classe 

trabalhadora não tem uma identidade histórica que preceda a práxis complexa, fragmentada e 

concreta. Assim, a classe não é uma “coisa”, uma categoria estatística que possa ser definida a 

priori e na qual a “consciência correta” possa ser abstratamente injetada de fora para dentro. A 

classe é um processo histórico situado num contexto particular. Possui suas próprias 

características nacionais e é limitada pela especificidade de lutas que emergem das tradições, 

sistemas de valores, idéias e modos concretos de organizações, e deles se tornam parte. 

A consciência de classe, e o projeto emancipatório advindo desta, não é uma 

determinação histórica, e não está na natureza do processo histórico, ao contrário, tarefa cuja 

realidade emerge de sua correspondência a uma tendência objetiva de desenvolvimento 

histórico; embora a maturação de condições concretas possa tornar essa tarefa possível, não a 

torna necessariamente inevitável. Quando muito, em princípios bem dialéticos, aquelas 

condições não podem amadurecer integralmente, sem que a classe trabalhadora desenvolva sua 

consciência, de maneira a transformar tais condições em meios para sua própria emancipação. 

Uma investigação das formas predominantes de consciência de classe pressupõe uma 

análise histórica de uma multiplicidade de práticas institucionalizadas e não institucionalizadas. 

Estas práticas não podem ser sintetizadas de forma simplista não só porque essa forma é em si 

multidimensional, mas também porque de fatos as dimensões são sempre assimetricamente 

desenvolvidas. Apesar da extrema dificuldade desta tarefa, ela permanece, não obstante, como 

pronto de partida necessária para a intervenção política que esteja por se efetivas.  

A consciência de classe, e a organização política da classe trabalhadora como sujeito 

coletivo, não pode ser tomada como se fosse uma pirâmide, conforme a elaboram algumas 

concepções vanguardistas de partido e de sindicato. 

Tomando a metáfora da pirâmide, na base estariam as massas trabalhadoras, e no 

ápice estará a direção do partido, e entre os dois haveria os sindicatos, operando como correias 

de transmissão e ligação da “política correta” com as massas. O sindicato, nesta concepção, é 

visto como uma camada intermediaria, um aparelho instrumental, um elo de mediação, ou de 

implementação das políticas do partido para as massas.  
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O partido pensa, o sindicato opera, as massas recebem. Esta imagem postula dois 

conceitos Um deles é o sugerido por níveis mais altos e mais baixos – hierarquia. O segundo é 

a homogeneidade. Esta imagem é particularmente conveniente às concepções vanguardistas. 

Dado que a base é concebida como uma massa inerte, dominada pela ideologia 

burguesa e capaz de gerar somente demandas econômicas para os quais os sindicatos dão 

alguma forma coletiva, o partido, veículo através do qual a consciência externa penetra nas 

massas, controla, logicamente, a totalidade e está situado no ápice da pirâmide. 

Esta é a razão porque se torna importante, para os sindicatos, que são organizações de 

massas, se submeterem ao ápice da pirâmide, desta forma agirem como correio de transmissão 

entre o partido e seus membros, concedendo uma dimensão política às lutas que, de outro 

modo, não a teriam. Essa hierarquização é reforçada pela imagem de arma de combate. 

Historicamente, um vanguardismo invertido lança a hipótese de a revolução ser um ato 

fundamentalmente político, um freio repentino e violento, que requer uma concentração total de 

energias para o instante transitório, durante a qual a tomada de poder torna-se possível. O 

partido é então Estado-Maior, incumbido de levar adiante o processo de ruptura.  

Essa busca de homogeneização elimina qualquer crítica de que o partido esteja 

substituindo as massas por si próprias, dado que a pirâmide é permeada por uma substância 

proletária comum, que confere perfeita consistência ao espaço entre os níveis. 

Essa concepção de consciência e organização de classe em compartimentos 

hierárquicos alimenta a teoria de que a consciência é externa. Respeitamos e consideramos 

válida e legítima a tese de que o partido é o dirigente, um dos dirigentes do processo de 

organização da classe e de sua luta e emancipação. Outra coisa é corroborar com a concepção 

vanguardista de que a direção substitui a base, ou de que o partido deve dirigir o sindicato, e 

que este deve ser tutelado por aquele, e de que a classe perca autonomia perante os dois. 

Uma questão é a concepção de que o partido como uma vanguarda externa é 

transitória, com o objetivo de estimular a formação e o crescimento de quadros internos 

produzidos na luta de classes, advindos dela. Outra é legitima-los como direção apartada da 

classe, superior e fora do processo concreto desta.  

No primeiro caso, a autonomia e variedade das experiências das lutas dos 

trabalhadores serão encorajadas a fazer no leito de seus processos coletivos. No segundo, as 

massas são forçadas a seguir as palavras de ordem e as doutrinas produzidas por um grupo que 

se reivindica e se proclama superior a elas. 

Assim, quanto mais atenção se der à formação e organização das massas, seja no 

processo de reflexão teórica, seja na ação prática, respeitando sua diversidade, seu estado de 
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ânimo, estimulando sua unidade, mais possibilidade ela terá de reconhecer no sindicato e no 

partido aqueles sujeitos legitimados para dirigi-la. 

Ao inverso, quanto mais o centro de gravidade estiver no ápice da pirâmide, e maior a 

disposição de permitir tantas divisões quantas necessárias, no sentido de preserva-la. Nos 

vemos diante de uma concepção de ruptura essencialmente como evento político, que requer a 

existência de uma vanguarda, portadora de teoria, consciência, programa e linha revolucionária, 

e de uma outras, ou de outras, que concebem a ruptura com processo social, político e cultural, 

de complexas dimensões e diferenciadas durações. 

Uma formulação correta do problema da autonomia dos trabalhadores e da 

democracia de base leva-nos, imediatamente por várias razões, a reconsiderar a idéia de 

homogeneidade na estrutura massas-sindicato-partido. A primeira se relaciona com a real 

descontinuidade entre os níveis subentendidos nesta imagem. Por um lado, seria 

sociologicamente ingênuo supor que possa haver identidade todas entres as massas e suas 

mediações institucionais; estas sempre respondem a uma certa lógica funcional que lhes é a 

particular, e as tornaria irrelevantes, se abandonada.  

Por outro lado, é impossível imaginar uma integração linear das diversas formas 

organizacionais criadas pelo sujeito coletivo no decorrer de suas lutas.  Foi o próprio Lênin 

quem advertiu em Que Fazer? Que os sindicatos não limitados à luta econômica, mas, também 

implicados em um certo tipo de política.  

Apesar disso, a perspectiva de Lênin sobre a organização levou-o a postular uma 

completa subordinação do sindicato ao partido, o que a experiência histórica, desde a sua 

época, demonstrou ser um equívoco, como aconteceu na União Soviética, quando o Estado e o 

partido principalmente a ascensão de Stalin ao poder, sufocaram os sindicatos e as oposições 

operárias.  

Uma das possibilidades é que o sindicato deixe de existir como tal. A outra 

possibilidade é que, apesar da existência de partidos proletários, aos quais estão vinculados, os 

sindicatos só são subordinado parcialmente e são obrigados a desenvolver uma forma de 

política limitada, refletindo sua função econômica corporativa; este foi o caso de todas as 

nações capitalistas onde as garantias e direitos legais mínimos existem. 

Isso nos leva a uma segunda observação: não só os níveis são heterogêneos, mas 

também esta heterogeneidade é irredutível, ao menos até que os meios de produção e decisão 

sejam totalmente socializados. O culto da vanguarda, o culto das massas, e entre o sindicalismo 

revolucionário, são rótulos para diferentes tentativas de enfatizar uma força social em 
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detrimento de outras, sem se levar em conta o fato de que a classe se comunica dialeticamente 

consigo própria e com as outras classes. 

Em outras palavras, o sujeito coletivo definia sua identidade complexa através da 

mediação e articulação de práticas relativamente autônomas, que têm características 

particulares, e tendem a se desenvolver assimetricamente. Duas importantes consequências 

surgem dessas observações. Uma é que a autonomia dos trabalhadores e a democracia de base 

não existirão somente como uma função da estrutura de cada nível (massa, sindicato, partido). 

Existirão também comum uma função de articulação, mediadora, entre níveis de dentro de uma 

complexa totalidade que eles próprios constituem e que defini a classe como um sujeito 

histórico. 

A outra consequência destas observações mostra um desenvolvimento desigual 

daquelas forças sociais. Num certo momento, uma delas pode tender a ser dominante no 

processo de mobilização de massa, daí, então, indicando as tarefas principais que devem ser 

cumpridas nessa conjuntura particular. Assim, por exemplo, durante o período de retração e 

passividade no movimento dos trabalhadores europeus, que se seguiu às tentativas 

revolucionárias de 1848 a 1870, Marx e Engels – contrariamente a Lassale – atribuíram um 

papel central aos sindicatos, e não aos partidos. 

Conforme se pode entender da Resolução da I Internacional, sobre sindicalismo, não 

ocorreu simplesmente que os sindicatos. 

Sem serem conscientes disso, viessem a ser o eixo da organização da classe trabalhadora, 

como as cidades e comunas da Idade Média foram para a burguesia. Qualquer partido, sem 

exceção, só desperta um entusiasmo transitório entre as massas trabalhadoras. “Por outro 

lado, os sindicatos unem a massa trabalhadora de modo permanente, somente eles são 

verdadeiramente capazes de representar os interesses da classe e levar uma luta real contra 

o poder do capital” (Resolução da I Internacional, 1864, p. 119). 

Do mesmo modo, há uma base prática colocada para o papel do partido, que 

corroboram as posições teóricas acima. Lênin (1986) afirma que as massas não podem, 

espontaneamente, transcender a consciência economicista. E, ainda, é significante que, 

repetidamente, enfatiza a necessidade de se criar o partido, como unidade da teoria e da ação 

revolucionária entre as massas.  

Sob estas condições, é a consciência espontânea que transcende a atividade consciente 

da organização social, e é subestimada pelas abordagens economicistas. Daí, Lênin viu a 

urgência de consolidar um núcleo revolucionário rela, que superaria os métodos de trabalho 

primitivos dos círculos socialistas, num país onde era necessário atuar clandestinamente, onde 

um partido nacional dos trabalhadores ainda não havia se formado e onde os poucos sindicatos 

existentes eram ilegais e maciçamente perseguidos.  
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A perspectiva de Rosa Luxemburgo (1979) está baseada numa realidade social 

diferente, e abre uma terceira alternativa. Como militante do movimento social democrático 

alemão, ela atuou no centro da mais poderosa organização proletária, em sua época. Este caso 

sempre fascinou Lênin, que se referiu a ele frequentemente em seus escritos.  

O movimento alemão foi verdadeiramente um Estado dentro de um Estado, ao qual se 

interligavam estruturas sindicais com mais de um milhão de membros. Nesse contexto, os 

esforços de Rosa Luxemburgo foram canalizados para combater a estagnação e a rigidez 

burocrática nessas instituições, enfatizando a importância das greves de massa e das 

organizações de base que o movimento operário criou no decorrer das suas lutas.  

Para a revolucionária marxista alemã, estas foram as forças sociais decisivas em uma 

situação que ela considerava revolucionária. Enquanto refletia, em 1906, sobre a experiência 

dos soviets russos um ano antes, e o papel da base e da direção, afirmava que “não é a cúpula, 

no ápice das organizações e suas federações, mas, antes, é a base, nas massas proletárias 

organizadas, que se encontra a garantia da unidade real do movimento operária, e sua força 

política transformadora. 

Analisando de forma dialética, todas as críticas discutidas até agora, implicitamente 

desafiam qualquer conceito a priori, de hierarquia. Parece apropriado, contudo considera 

rapidamente dois problemas complexos e específicos que tende a ser subestimados neste 

campo. Estes dois problemas consistem na dicotomia estabelecida entre lutas sociais e políticas 

e no modo pelo qual a espontaneidade está vinculada a uma direção consciente. 

A fase monopolista do capitalismo tornou-se a primeira distinção menos relevante. O 

potencial político, ideológico e econômico. Esse potencial também cresceu, até que os 

mecanismos principais de controle social passaram a ser subordinados a racionalidade do 

grande capital. Isto se evidencia pelos esforços constantes em relação à despolitização dos 

conflitos que o sistema tem que levar a cabo, Se, por um lado a lógica do desenvolvimento 

capitalista penetra em todas as esferas da vida social, cada uma delas se torna, por outro lado, 

uma área possível de lutas políticas que podem lançar esta lógica numa crise. Hoje, mais do que 

nunca, a dinâmica social da revolução política toma a forma de um processo social. 

Gramsci reconhece a vida nos movimentos de massas no terreno político. Também de 

grande importância a espontaneidade da classe operaria e à sua necessária unidade dialética 

com uma direção consciente. Tal visão fortalece a critica de qualquer concepção hierárquica de 

organização que, na prática tolhe todos os níveis de luta, falhando no reconhecimento da 

especificidade de cada uma. Estritamente falando, não se pode falar de uma diferença de níveis, 



120 

 

 

mas sim de tarefas. A função da vanguarda não é de injetar a dimensão política nas lutas 

sociais, mas participar, mediar e canalizar o desdobramento de seu próprio potencial político. 

Sobre o papel do intelectual de classe, Florestan (1999) diz que a teoria não pode se 

dissociar da prática política, sob pena de perder a perspectiva de classe e cair no vício 

acadêmico do pensamento abstrato. Agora, ser ativista não significa necessariamente filiar-se a 

um partido. No Manifesto Comunista, Marx e Engels não falam em partido comunista.  

Eles falam que a função dos comunistas é servir a todos os partidos operários. E que o 

comunista devia levar a eles a visão de conjunto, a totalidade das grandes transformações que 

ocorrem e o que elas vão gerar. Seriam elementos fermentadores no processo político e de 

produção intelectual. O marxismo se empobrece porque os intelectuais se desvincularam da 

prática. 

Cada conjuntura histórico social traz uma forma equivalente de consciência de classe. 

Isso demonstra a complexidade da forma prevalente de consciência de classe. A legitimação 

das atividades sindicais e a institucionalização do conflito do trabalho contra o capital 

implicam, na prática, em dar prioridade às demandas econômicas que questiona o próprio modo 

capitalista de produção. Pela sua própria natureza, a organização sindical tem como base o 

espaço da produção, mas deve ter como intenção sair para fora dele, e agir para além do 

econômico-corporativo. 

O sindicato se enquadra na lógica do sistema capital. Ao aceitar como seus membros 

somente aqueles que vendem sua força de trabalho em empresas e ramos produtivos aos quais 

estão ligados. Nesse sentido, sua função é receber as demandas de grupos específicos de 

vendedores de força de trabalho e negociar um preço (em forma de salário) para esta mão de 

obra. Como produto disso, o sindicato, pela sua própria natureza, leva o trabalhador a perceber 

o seu trabalho diário não como um processo de produção, mas simplesmente como um meio de 

ganhar dinheiro
23

. 

Esta visão só poderia ser contestada somente pelos que menosprezam a especificidade 

deste nível de luta e pressupõem como papel central do sindicato a luta pela revolução, com um 

programa maximalista sem mediações com o estado de espírito, a relação de forças e estágio de 

consciência da classe. O sindicato é por excelência um espaço contraditório desde sua origem. 

Criado dentro do ordenamento jurídico do capital e, enquanto tal, delimitado sem sua ação tem 

se constituído, ao longo da histórica, um espaço da luta da classe trabalhadora.  

Marx, cujo foco da luta dos trabalhadores é a luta de classe, reconhece o papel e o 

valor do sindicato na luta contra a exploração do capital. As lutas econômicas, para ele, fazem 
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parte da própria condição operária. No entanto ele mantive uma posição de crítica sobre os seus 

limites.Por isso Marx enfatizou a necessidade de os sindicatos se converterem em centros de 

organização da classe operária 

O sentido da proposta de Marx implicava transformar os velhos sindicatos em uniões de 

operários que organizassem os trabalhadores assalariados, empregados e desempregados, não 

apenas enquanto vendedores reais ou virtuais, da mercadoria força de trabalho, mas sim como 

indivíduos produtores, potenciais criadores de uma nova sociedade, sem explorados e 

exploradores.  

Na mesma direção e num histórico em que os sindicatos tinham dado clara contribuição 

em processos revolucionários, como a revolução de outubro de 1917 na Rússia, Antonio 

Gramsci, explicita a relevância e o limite do sindicato.  

Os sindicatos por profissões, as Câmaras do Trabalho, as federações industriais e a 

Confederação Geral do Trabalho são o tipo de organização proletária específica do 

Período histórico dominado pelo capital. Pode-se argumentar que, num certo sentido, elas 

são parte integrante da sociedade capitalista e têm a função inerente ao regime de 

propriedade privada. Neste período, quando os indivíduos valem apenas enquanto 

possuidores de mercadoria que transacionam comercialmente, também os operários são 

forçados a obedecer às leis de ferro da necessidade geral; eles tornam-se comerciantes da 

sua única mercadoria: a sua força de trabalho e qualificação profissional.  (GRAMSCI, 

1976, p. 42-43) 

Embora perceba que o sindicato não pode ser instrumento de renovação radical da 

sociedade, Gramsci sublinha seu papel na luta contra a exploração e a travessia para uma nova 

sociedade. Ele vislumbra nos Conselhos de Fábrica de sua época a organização que expressava 

o horizonte da travessia para uma nova sociedade.  

O Conselho de fábrica é a célula original desta organização. Uma vez que no Conselho 

todos os ramos do trabalho estão representados, proporcionalmente ao contributo que 

cada profissão e cada ramo do trabalho dá à manufatura do objeto que a fábrica produz 

para a coletividade, ele é uma instituição de classe, é uma instituição social. (...).  Por isso 

o Conselho realiza a unidade da classe trabalhadora, dá às massas uma forma e uma 

coesão da mesma natureza que a forma e a coesão assumidas pela massa na organização 

geral da sociedade. O Conselho de fábrica é o modelo do Estado proletário. ( 

GRAMSCI,1976,  p. 44). 

 Não podemos, portanto, cair numa posição fatalista e imobilista ou pragmática e 

oportunista em face às formas cada vez mais violentas regressivas e destrutivas que a assumem 

as relações sociais capitalistas.  Na mesma direção que aponta Elen M. Wood (2004) em 

relação à impossibilidade da democracia efetiva sob o capitalismo, mas não da luta 

democrática, no interior do Estado, nos espaços de disputa e no sindicalismo vinculado à luta 

dos trabalha a luta contra hegemônica é vital. 

Ao recusar, ou secundarizar o papel do sindicato como negociador da venda da força 

de trabalho, e a partir dela realizar um processo de mediação e educação política das massas, no 
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sentido da superação dessa relação, as organizações sindicais abrem mão de uma possibilidade 

concreta de realizar junto com sua base a experimentação dos limites da luta meramente 

salarial, sem a qual não haveria um salto de consciência e tomada de posição para superação 

dessa relação. 

Por outro lado, o sindicato atuando apenas no fenômeno salarial, prisioneiro das 

condições objetivas, e sem uma pressão política, organizada e coletiva, por parte dos 

trabalhadores, o sindicato tenderia a operar apenas ao nível dos efeitos, e não das causas da 

exploração capitalista. Utilizando uma linguagem marxista, atacaria os fenômenos, a aparência, 

e não a essência, a materialidade concreta.  

Ao trocar melhores condições de trabalho e ruptura nos processos de produção e 

gestão, por recompensas monetárias, como bônus, benefício de saúde, cestas básicas, seguros 

contra acidentes de trabalho, pagamentos de horas extras, etc., submetida à lógica capitalista e 

aos limites impostos pelo capital. 

O espaço da produção, ou o local de trabalho, por excelência, é o terreno onde se 

estabelecem e podem ser verificadas empiricamente as contradições da exploração e dominação 

do capital contra o trabalho. O lugar onde a luta se inicia porque é nele que se condensa o 

conflito entre o desenvolvimento do caráter coletivo do trabalho, e o controle privado de sua 

organização, e da apropriação do trabalho do trabalhador na forma de mais valia. 

O espaço da produção, a fábrica, como classicamente a conhecemos, é concebida pelo 

sindicato como lugar primordial que possibilidade aos trabalhadores se perceberem como 

classe, partir do processo de aguçamento das contradições, como parte da totalidade social que 

deve ser transformada.  

O lócus da intervenção política, portanto, que deve ser potencializada pela ação 

organizada e consciente, ao mesmo tempo em que é a unidade de produção em que a 

capacidade criativa dos trabalhadores encontra-se alienada. Onde a brutalidade da divisão 

capitalista do trabalho é mais concretamente revelada como uma subutilização programada da 

potencial energia intelectual dos trabalhadores. 

A fábrica, ou o espaço da produção capitalista, é, portanto, sua parte mais sensível. A 

natureza exploradora e repressiva manifesta-se diariamente, e numa tal dimensão que o esforço 

ideológico dirige-se menos para mascarar estar características que para difundir a imagem de 

sua inevitabilidade. 

A ideologia dominante apresenta tais características como dados puramente técnicos, a 

fim de desviar a atenção dos trabalhadores para o consumo, para uma falsa satisfação fora do 

cativeiro do trabalho assalariado capitalista. Sob condições normais, há uma aceitação 
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pragmática desta situação entre os trabalhadores, pela relativa fraqueza neste nível específico 

de relação de forças.  

Na fábrica, os trabalhadores estarão unidos na condição de vendedores de força de 

trabalho, dentro de uma unidade disciplinar com métodos de produção e sociabilização restrita 

e restritiva, porém, paradoxalmente, o lugar onde eles podem se descobrirem como classe. 

Unidos a partir da fábrica, se descobrem fora dela, no sindicato, atuando organicamente como 

sujeito coletivo que de fato são.  

Como diz Marx, (2004), os assalariados são fundamentais produtores de valores. São 

força de trabalho que cria valor, e em relação a eles o capitalista aparece como o poder 

estranho, que rouba o significado de sua atividade prática e se apropria de seus frutos. Esta 

percepção está sempre presente na consciência da classe trabalhadora, seja de forma clara ou 

não, Isto constitui o núcleo do bom senso, da consciência dual e da espontaneidade confusa e 

imatura e, mas que pode ser explosiva no processo de acirramento das contradições sociais e 

políticas, que podem desdobrar em processos insurrecionais e de ruptura do tecido social 

dominado pela ordem capitalista.  

As relações de forças se modifica porque, através da solidariedade com seus iguais, 

cada trabalhador se reconhece como parte do trabalhador coletivo, pronto a unir cada rejeição 

individual à autoridade do patrão dentro de uma vontade comum. Os tipos de reivindicações e 

os métodos de lutas dependerão de cada contexto particular. Os objetivos imediatos deviam se 

relaciona com as condições de trabalho, isto é, taxa de produção de horas de trabalho, medidas 

de saúde e de segurança, distribuição e avaliação das tarefas, hierarquia profissional, etc., 

Deviam igualmente se relacionar com a administração das empresas, contratação e dispensa de 

pessoal, qualidade e metas de produção, verificação de preços a varejo e margens de lucros, 

análise de decisões sobre investimentos, etc. 

Como também podem extrapolar os limites administrativos e burocráticos da 

produção e do processo de trabalho, para potencializar reivindicações e métodos de lutas mais 

totalizantes, fazendo a crítica radical à produção da mais valia e à lógica capitalista e o lugar do 

trabalho e do trabalhador nelas inserido.  

Generalizando-se para mobilizações para além da fábrica ou do espaço de produção, 

confrontações coletivas que exigissem a mediação institucional do Estado e de outros setores 

organizados da sociedade, em suma, lutas e reivindicações que podem e devem apontar para a 

reestruturação radical do sistema, ou sua ruptura, na totalidade histórica social dada naquele 

contexto.  
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Portanto, da luta corporativa, politizada, evoluir para a luta classista, e posterior para o 

embate anticapitalista e revolucionário. Essa mediação o sindicato pode contribuir, junto com 

outros instrumentos orgânicos dos trabalhadores, como os partidos operários e outros 

movimentos sociais de explorados e oprimidos pela ordem societal hegemonizada pelo capital. 

A transformação das estruturas de dominação burguesa caminham par e passo, mediados pelas 

reivindicações específicas, onde tática e estratégia realizam dialeticamente um processo de 

mediação social e política, no terreno concreto da luta de classes. 
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3 SOCIABILIDADE DESTRUTIVA DO CAPITAL 

 
A burguesia fede  

A burguesia quer ficar rica  

E enquanto houver burguesia  

Não vai haver poesia  

(CAZUZA, Burguesia) 

 

 

Neste capítulo analisamos a sociabilidade destrutiva do capital e consequente 

esgotamento das forças produtivas, o fetiche da mercadoria, eternização do presente, espetáculo 

do consumo, a hegemonia ético política e cultural capitalista e suas vulnerabilidades, a 

vingança do capital contra o trabalho, a reestruturação produtiva e seus impactos na ideologia 

sindical, buscando verificar se houve uma adaptação pragmática destes à ideologia neoliberal e 

ordem capitalista, e/ou se ainda há espaços para rupturas. 

A análise histórica o trabalho intelectual, deve evitar a posição de juiz ou de profeta. Isto 

não significa assumir os postulados do positivismo, que prega uma pseudo-neutralidade 

científica, o distanciamento sem paixões, ascético e antisséptico em relação ao objeto 

pesquisado.  Coerentes com o materialismo histórico, e mediação dialética entre sujeito e 

objeto, toda análise é intencional, engajada, comprometida, com lado, mas há que ser ter o 

cuidado de não fazer julgamento moral sobre o passado, ou sua previsão sobre o futuro, um 

pensador não se deixe armadilhar pela sua formação cultural temporal. É preciso que ele não se 

esqueça de sua subjetividade. A maioria dos julgamentos que alguns intelectuais têm feito 

sobre o passado, têm sido sobre bases morais mutáveis e locais, o que destrói a seriedade deste 

profissional.  

Há um fio de navalha separando a objetividade científica da subjetividade militante. 

Falamos de um determinado lugar, com dada concepção do mundo material, isto é, eivado de 

ideologia. Todo pesquisador, sujeito concreto do mundo concreto, carrega o fardo do tempo 

histórico Para Mèszàros ( 2007) o tempo presente carrega o fardo do tempo histórico. Uma 

violenta destruição das bases materiais da vida, da brutal retirada de direitos sociais duramente 

conquistados pela classe trabalhadora, do ataque ao meio ambiente.  

O sistema do capital é incapaz de elevar-se. Depredando todo o planeta, desfazendo seu 

equilíbrio e levando ao esgotamento seus bens e serviços a ponto de ele não conseguir, sozinho, 

repor o que lhes foi sequestrado. Já nos meados do século XIX Karl Marx escreveu que a 

tendência do capital caminhava na direção de destruir as duas fontes de sua riqueza a e 

reprodução: a natureza e o trabalho. É o que está ocorrendo.  
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3.1 O espectro do capitalismo e o esgotamento das forças produtivas 

Grande combatente contra as ideias liberais e as políticas burguesas, o sociólogo Emir 

Sader, no sentido do que escreve Marx, no Manifesto Comunista, afirma que um fantasma 

ronda o mundo – o fantasma do capitalismo. Para persegui-lo se unem os trabalhadores e seus 

sindicatos, os cidadãos e o Estado de direito, os artistas e intelectuais com sua independência de 

criação e de crítica, os estudantes e os jovens que buscam emprego, os idosos, os negros, as 

mulheres, os índios, os homossexuais s, os deficientes físicos, as nacionalidades oprimidas, os 

países espoliados e endividados (Sader, 2002). Um fantasma putrefato, um espectro a 

assombrar o tempo presente. Contamina tudo ao seu redor, e envenena irremediavelmente  

aquilo que toca.  

A crise capitalista traz consigo as violentas marcas da regressão social e de desmedida 

do capital (Linhart, 2007), onde o espectro do capitalismo ronda o mundo espalhando a 

destruição econômica, a desagregação e miséria social e moral e a degradação da natureza e 

recursos essenciais à continuidade da vida no planeta (Frigotto, 2011).  

Para uma análise aprofundada da crise estrutural do capitalismo, inevitável recorrer a à 

metáfora de Marx e Engels, presente no Manifesto Comunista, ao dizerem que a lógica 

irracional capitalista assemelha-se ao feiticeiro que já não pode controlar as forças internas que 

pôs em movimento com suas palavras mágicas.  

Com efeito, ao final do século XX, a humanidade experimentou um extraordinário 

avanço científico e tecnológico e, sob a hegemonia do capital, houve mais destruição do que 

bem estar. As contradições provocadas pela sua mundialização (Chesnais, 1998), atingem o 

conjunto da humanidade.  

A nova base técnica do trabalho, produto da extraordinária revolução eletrônica, produz 

robôs, máquinas informatizadas que, como nunca, podem aumentar a produtividade e a 

qualidade da produção, prescindindo de milhões de cérebros e braços, ao mesmo tempo em que 

ampliam a exploração e a precarização dos trabalhadores empregados e produzem um 

contingente absurdo de desempregados. 

Das metamorfoses do modo de acumulação de capital decorre o novo paradigma do 

modo de produção. A reestruturação produtiva do capitalismo deriva de um ambiente social, 

político e econômico marcado pelas crises dos anos de 1960 e 70. As empresas começaram a se 

reestrutura não somente pelo acirramento da concorrência, mas também por conflitos sociais 

relacionados às formas tradicionais de organização do trabalho e da produção. A maior 
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flexibilidade das empresas surge como forma de aumentar a produtividade num mercado 

instável e pouco previsível de reagir à crise social (Antunes, 2001).  

Essa crise é caracterizada não pela escassez, mas pela superabundância. Não se trata de 

crise de consumo ou produção, mas crise de acumulação de capital, pois, se os preços caem, a 

base de lucratividade é afetada, e o capital não se acumula. Nessa crise os efeitos são a queda 

brusca da produção, o desemprego em massa, redução dos níveis salariais, corrosão da taxa de 

lucratividade etc. Pobreza e escassez se mistura com opulência e desperdício. 

Vejamos o que Marx analisou sobre o processo de desenvolvimento do capital e do 

capitalismo. No Livro 3 de O Capital (1991), Marx enfatiza o verdadeiro limite da produção 

capitalista é o próprio capital. É o fato de que, nela, são o capital e sua própria valorização, o 

que constituem o ponto de partida e a meta, o motivo e o fim da produção. A produção só é 

produção para o capital, ao invés dos meios de produção serem apenas meios de acelerar 

continuamente o desenvolvimento do processo vital para a sociedade dos produtores.  

Os limites dentro dos quais tem que se mover a conservação e a valorização do valor-

capital, que se baseia na expropriação e empobrecimento da grande massa dos produtores, se 

chocam constantemente com os métodos de produção que o capital tem que empregar para 

conseguir seu objetivo e que visam ao aumento ilimitado da produção, à produção como fim 

em si mesma, ao desenvolvimento incondicional das forças produtivas sociais do trabalho. 

A partir do advento do capitalismo, conforme Marx (2001), a burguesia fez com que 

tudo que era sólido se desmanchasse no ar. Sendo por isto possível afirmar: A época burguesa é 

uma época de instabilidade, turbulências, esta é uma única variável constante do capitalismo 

(Sennet, 2006). Em O Capital, Marx (1991), ao analisar a sociedade capitalista da época, 

destaca que a indústria moderna não considera e trata como definitiva a forma existente de um 

processo de produção.  

Continua Marx:  

O meio empregado - desenvolvimento incondicional das forças produtivas sociais - se 

choca constantemente com o objetivo perseguido, que é um fim limitado: a valorização 

do capital existente. Portanto, se o modo de produção capitalista é um meio histórico para 

desenvolver a força produtiva social e criar o mercado mundial correspondente, envolve 

ao mesmo tempo uma contradição constante entre esta missão histórica e as relações 

sociais de produção próprias deste regime ' (MARX, 1991, p.35). 

 

No Manifesto Comunista, Marx e Engels afirmam que a burguesia não pode existir 

sem revolucionar constantemente os meios de produção e, por conseguinte, as relações de 

produção e, com elas, todas as relações sociais (Marx e Engels, 1980).  
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Para Ruy (2008) Em momentos de necessidade emerge sua essência. Injetar bilhões e 

bilhões de dólares ou euros para evitar uma catástrofe financeira supõe orientar politicamente 

as decisões. Da mesma forma, leva-se a salvar os grandes empresários e as multinacionais. O 

horizonte é recuperar o sistema.  

Não se busca uma crítica sobre as causas que motivaram se chegar a tal ponto. Não se 

perguntam sobre as origens de uma ordem social fundada na exploração dos recursos naturais, 

na degradação do meio ambiente e em uma continuada e constante perda de direitos sociais, 

políticos e econômicas da maioria da população. Ou seja, não se trata de dar um giro de 180 

graus. 

A resposta à crise consiste em aprofundar a lógica da irracionalidade da exploração do 

homem pelo homem e do homem sobre a natureza. Em ocultar o benefício das empresas 

multinacionais, donas das tecnologias e patentes, primeiro, de deixar com fome continentes 

inteiros e, depois, de levar à morte milhares de crianças para aumentas rendimentos em 

condições de monopólio. 

 Empresas patrocinadoras de guerras espúrias, de venda de armas, de trabalho infantil 

e de imigração ilegal. Fatores que colaboram para tornar mais baratos os custos de produção e 

aumentar seu controle sobre governantes corruptos e dóceis  

A relação capital-trabalho se assenta sobre a expropriação do excedente econômico 

produzido pelo trabalhador em condições de apropriação privada. Assim, quem paga essa conta 

são os de sempre. As classes exploradas e oprimidas do campo e da cidade. Salvar a ordem 

econômica, sem modificar sua estrutura e sua organização, leva a um aumento da desigualdade 

social.  

O método do capital para superar seus limites, isto é, a liberalização e a livre 

circulação mundial do capital, se transformou em fonte de novas tensões, conflitos e 

contradições, indicando que uma nova etapa histórica se abrirá através desta crise’. 

A burguesia despojou da sua auréola todas as atividades que até ai passavam por 

veneráveis e dignas de piedoso respeito. Converteu o médico, o jurista, o padre, o 

poeta, o sábio em assalariados ao seu serviço. A burguesia rasgou o véu de 

emocionante sentimentalismo que cobria as relações familiares e reduziu-as a simples 

relações de dinheiro. (MARX E ENGELS, 1980, p.16).  

 

Mais que isso,  

 
A história de todas as sociedades que existiram até aos nossos dias é a história da luta de 

classes. Homens livres e escravos, patrícios e plebeus, senhores e servos, mestres e oficiais, 

numa palavra: opressores e oprimidos, em oposição constante, travaram uma guerra 

ininterrupta, ora aberta, ora dissimulada. (MARX E ENGELS, 1980, p.17). 
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Sobre os laços de solidariedade, fraternidade e ética, Marx afirma que o capitalismo, 

Esmagou-os sem piedade para não deixar subsistir outro vínculo entre os homens que o 

frio interesse, as duras exigências do "a contado"... Afagou o sagrado êxtase do fervor 

religioso, o entusiasmo cavalheiresco e o sentimentalismo pequeno-burguês nas águas 

geladas do calculo egoísta... Fez da dignidade pessoal um simples valor de troca; 

substituiu as liberdades tão afetuosamente conquistadas por uma liberdade única e 

impiedosa: a liberdade do comércio. (MARX E ENGELS, 1980, p.18). 

Para Ruy (2009) O outro meio para superar os limites para o capital nas economias 

centrais foi o recurso à criação de formas totalmente artificiais de ampliação da demanda 

efetiva, e que, somando-se a outras formas de criação de capital fictício, geraram as condições 

para a atual crise financeira. Afinal, uma crise financeira (bolha), uma crise da lógica capital, 

portanto, intrínseca a ele
24

·.  

Capital fictício
25

 é, segundo Marx, a acumulação de títulos que são ''sombra de 

investimentos'' já feitos e que aparecem com uma dupla feição: para seus possuidores, eles são 

capital ''real'' que pode, numa situação normal, render juros e dividendos; para o sistema como 

um todo, não são. Nas crises, seu caráter fictício se revela: é ''capital que não existia''.  

Para Leda Paulani (2008), o que Marx mostrou de mais importante sobre o assim 

chamado "livre mercado" é que ele esconde por trás de sua aparência de liberdade, igualdade e 

                                                 
24

Ver Leda Paulani, Revista On Line – Instituto de Humanidade – Universidade do Vale dos Sinos – UNISINOS – 

RS - 23/10/2008. Para ela, um ponto polêmico é se o capitalismo está ou não em crise e se está desde quando. 

Dentre os autores marxistas, alguns julgam que o capitalismo está em crise desde meados dos anos 70 do século 

passado, porque desde então as taxas médias de crescimento declinaram em todo o planeta. Outros acreditam que 

há, desde pelos menos uma década antes disso, um problema irresolvido de sobreacumulaçao de capital. Outros 

ainda acreditam que o capitalismo passa por ciclos sistêmicos de acumulação, ora real, ora financeira e que 

estaríamos agora num ciclo de acumulação financeira. Seja como for, o fato é que, pelo menos desde o início deste 

novo século, essa morosidade do sistema no que tange ao crescimento da riqueza real parece ter sido substituída 

por uma velocidade maior, puxada fundamentalmente pela decisão da China de passar a integrar o sistema 

capitalista. Nesse sentido, o terremoto financeiro que assistimos tem funcionado como desmancha prazeres, de 

modo que se poderia dizer, ao contrário, que a crise do capitalismo (a que virá agora) é que é conseqüência da 

crise financeira. Mas, como disse, essa uma questão muito complicada para ser trabalhada aqui. 

 
25

 No mesmo artigo anterior, Paulani enfatiza que, dentre todos os conceitos criados por Marx para dar conta da 

realidade capitalista, talvez não haja conceito mais importante para interpretar a crise atual do que o de capital 

fictício. Muitos autores têm considerado que, pelo menos desde o início dos anos 1980 do século passado, o 

capitalismo vive uma nova etapa, cujo tom é dado pela financeirização. Essa financeirização, produzida pelo 

crescimento desmesurado da riqueza financeira (frente ao crescimento da riqueza real), implica a submissão da 

totalidade do sistema econômico aos imperativos da lógica financeira da acumulação, o que garante a continuidade 

do crescimento dessa mesma riqueza. Ora, esse crescimento desmesurado simplesmente não existiria se não 

existisse o capital fictício. Quando o dinheiro é emprestado para que se o receba de volta aumentado, numa data 

futura, está implícita nessa transação a capacidade potencial que o dinheiro tem de se multiplicar. Essa capacidade 

é "verdadeira", se esse dinheiro for dar uma voltinha no mundo da produção de bens e serviços, mas cria capital 

fictício quando, por meio de uma série de mecanismos, cuja explicação demandaria um espaço que não temos, ele 

não percorre esse caminho. A crise que agora presenciamos tem em seu bojo uma criação num grau inédito de 

capital fictício. Tudo seria mais simples se pudéssemos simplesmente eliminar esse capital, digamos assim, 

"espúrio", penalizando apenas quem contribuiu para sua disseminação, conseguindo com isso colocar o sistema de 

volta num curso menos fantasmagórico. Mas isso está longe de ser simples, porque existem inúmeros fios 

nervosos ligando um sistema ao outro. O crédito para a produção e para o comércio é o mais importante e o mais 

visível desses fios.  
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equilíbrio o contrário disso. Ele põe a aparência de liberdade porque todos são juridicamente 

iguais, proprietários de mercadorias, e parecem livres para vender suas mercadorias a quem 

quiserem e se quiserem e para comprar o que quiserem de quem quiserem e se quiserem.  

A aparência de equilíbrio vem da reiteração das transações mercantis (com suas trocas 

iguais) no dia-a-dia dos mercados, num movimento que parece poder repetir-se 

indefinidamente. Quando surgem crises da dimensão da que agora vivemos, elas não combinam 

com essa aparência idílica e denunciam a complexidade e as relações contraditórias que 

constituem o sistema capitalista. 

A autora diz que crédito e capital financeiro condicionam-se mutuamente. Quando o 

dinheiro serve não apenas para comprar mercadorias (bens, serviços, força de trabalho, 

máquinas etc.), mas igualmente para pagar dívidas (e também comprar honra, consciência, 

enfim tudo aquilo que seja adaptável à forma preço - e fica difícil descobrir o que não seja), 

Marx diz que ele se transforma em meio de pagamento geral e se ele funciona assim é porque já 

estão em cena credores e devedores.  

Aquele que fornece crédito é ao mesmo tempo o detentor de uma forma especial de 

capital, que Marx chama de capital portador de juros, e que mais popularmente é chamado de 

capital financeiro. Marx diz sobre o capital portador de juros que ele é a matriz de todas as 

formas aloucadas de capital. Quem acompanhou o redemoinho vivido pelos mercados 

financeiros do mundo nas últimas semanas não pode deixar de dar-lhe razão. 

Nos últimos 30 anos vivemos sob a esfera do capitalismo desregulamentado. Foi nesse 

ambiente sem regras em que foi criado o mercado mundial, confirmando a tese que Marx havia 

escrito. Um mercado mundial sem restrições para as operações do capital, que pode, com base 

nele, produzir e realizar a mais valia' num ''processo de centralização de lucros em escala 

verdadeiramente internacional. 

O capital pode ter uma mobilidade nunca vista e 'organizar em escala universal o ciclo 

de valorização', com a vantagem adicional de provocar a 'concorrência entre os trabalhadores 

de todos os países’, transformando o exército industrial de reserva (uma multidão de sobrantes, 

excluídos, degradados socialmente) e uma escala mundial, principalmente nas periferias do 

sistema. 

De volta ao Manifesto Comunista, Marx e Engels, em 1848, dissecam a anatomia 

dessa lógica, fundamental para verificarmos a contundência e atualidade da análise.  

A expansão ilimitada do capital, e os limites incontornáveis das forças produtivas:  

As relações burguesas de produção e de troca, o regime burguês de propriedade, a 

sociedade burguesa moderna, que fez surgir gigantescos meios de produção e de troca, 

assemelha-se ao feiticeiro que já não pode controlar as forças internas que pôs em 
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movimento com suas palavras mágicas. Há dezenas de anos, a história da indústria e do 

comércio não é senão a história da revolta das forças produtivas modernas contra as atuais 

relações de produção e de propriedade que condicionam a existência da burguesa e seu 

domínio. Basta mencionar as crises comerciais que, repetindo-se periodicamente, 

ameaçam cada vez mais a existência da sociedade burguesia. (MARX E ENGELS, 1980, 

p.15). 

O caráter intrinsecamente destrutivo de sua lógica de expansão ilimitada 

Cada crise destrói regularmente não só uma grande massa de produtos já fabricados, mas 

também uma grande parte das próprias forças produtivas já desenvolvidas. Uma 

epidemia, que em qualquer outra época teria parecido um paradoxo, desaba sobre. a 

sociedade - a epidemia da superprodução. Subitamente, a sociedade vê-se, reconduzida a 

um estado de barbaria momentânea, dir-se-ia que a fome ou uma guerra de extermínio 

cortaram-lhe todos os meios de subsistência; a indústria e o comércio parecem 

aniquilados. E por quê? Porque a sociedade possui demasiada civilização, demasiados 

meios de subsistência, demasiada indústria, demasiado comércio. As forças produtivas de 

quê dispõe não mais favorecem o desenvolvimento das relações de propriedade burguesa; 

pelo contrário, tornaram-se por demais poderosas para essas condições, que passam a 

entravá-las; e todas as vezes que as forças produtivas sociais se libertam desses entraves, 

precipitam na desordem a sociedade inteira e ameaçam a existência da propriedade 

burguesa. O sistema burguês tornou-se demasiado estreito para conter as riquezas criadas 

em seu seio. (MARX E ENGELS, 1980: 15). 

Como superar as crises criadas pela própria lógica produtiva, reprodutiva, destrutiva? De 

que maneira consegue a burguesia vencer essas crises? De um lado, pela destruição violenta de 

grande quantidade de forças produtivas; de outro lado, pela conquista de novos mercados e pela 

exploração mais intensa dos antigos. A que leva isso? Ao preparo de crises mais extensas e 

mais destruidoras e á diminuição dos meios de evitá-las.  (Ibidem)  

Em entrevista à Revista Sem Terra (2011), o historiador marxista Eric Hobsbawm afirma 

que, após meio século de um crescimento exponencial da população global, e os impactos da 

tecnologia e do crescimento econômico no ambiente planetário estão colocando em risco o 

futuro da humanidade, assim como ela existe hoje.  

Nos últimos quarenta anos, a globalização, viabilizada pela extraordinária revolução nos 

transportes e, sobretudo, nas comunicações, esteve combinada com a hegemonia de políticas de 

Estado neoliberais, favorecendo um mercado global irrestrito para o capital em busca de lucros. 

Na esfera financeira, isto ocorreu de forma absoluta, o que explica porque a crise do 

desenvolvimento capitalista ocorreu ali.  Apesar do fato de que o capitalismo sempre — e por 

natureza — opera por meio de uma sucessão de expansões geradoras de crises, isto criou uma 

crise maior e potencialmente ameaçadora para o sistema.  

Segundo Hosbsbawm,  

O problema maior tem sido que a tendência de declínio das margens de lucro, típico do 

capitalismo, tem sido particularmente dramática porque os operadores financeiros, 

acostumados a enormes ganhos com investimentos especulativos em épocas de crescimento 

econômico, têm buscado mantê-los a níveis insustentáveis, atirando-se em investimentos 
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inseguros e de alto risco, a exemplo dos financiamentos imobiliários “subprime” nos EUA. 

Uma enorme dívida, pelo menos quarenta vezes maior do que a sua base econômica atual foi 

assim criada, e o destino disso era mesmo o colapso. Este é o desafio central que enfrentamos 

no século 21. Vamos ter que abandonar a velha crença — imposta não apenas pelos 

capitalistas — em um futuro de crescimento econômico ilimitado na base da exaustão dos 

recursos do planeta. Isto significa que a fórmula da organização econômica mundial não pode 

ser determinada pelo capitalismo de mercado que, repito, é um sistema impulsionado pelo 

crescimento ilimitado. Como esta transição ocorrerá ainda não está claro, mas se não ocorrer, 

haverá uma catástrofe. (HOBSBAWN, 201, p.121) 

 

O capital tem uma lógica irreformável, incorrigível e incontrolável: a lógica da 

exploração do homem sobre o homem. Mészaros (2006) vê no capitalismo uma propensão 

destrutiva. Para ele, no atual padrão societário está em vigência um sócio metabolismo que 

confere aos bens duráveis um peso muito maior do que os bens não duráveis.  

O sistema de capital movido pela lei do lucro e pelo seu imperativo genético de expandir 

e acumular, alimentada pela extração de trabalho excedente, revolucionou a composição 

orgânica do capital, com enorme desenvolvimento do capital fixo e da capacidade produtiva 

dos meios de produção, como maquinarias de ponta, ciência e tecnologia, em detrimento do 

capital variável, que tem se tornado cada vez mais descartável. 

Produto disso é a manifestação do seu caráter destrutivo, com esgotamento da natureza e 

seus ecossistemas, suportes fundamentais do metabolismo universal, comprometendo o próprio 

futuro da humanidade. A contradição absoluta desse processo é que o próprio capitalismo, 

enquanto sistema político-jurídico e sócio-cultural foi fundado com base na relação capital-

trabalho e assim se consolidou, e agora descarta a força de trabalho como o elemento que era 

fundamental na sua composição e reprodução. Com a acumulação de trabalho morto, o sistema 

de capital descarta enorme contingentes de trabalho vivo e expurga no ambiente social 

capitalista massas gigantescas de seres humanos. 

É cada vez mais abreviada a durabilidade dos bens duráveis. Trata-se de uma operação 

deliberada pelo capital com o objetivo de amplia, no mercado, a saída para a oferta dos bens em 

expansão crescente. Porque aí estaria outra característica essencial do capital: sua tendência à 

expansão ilimitada e descontrolada. Meszáros (2006) considera a sociedade capitalista, 

largamente hegemônica no planeta, como uma sociedade perdulária, caracterizada por 

desperdícios cada vez maiores, atolada na massa crescente de produtos rapidamente 

descartáveis. É, sob estes aspectos, uma sociedade não só destrutiva, mas também 

autodestrutiva. 

Essa destrutividade, no entender de Souza Junior (2000), faz parte da normalidade do 

modo de produção capitalista, evidenciadas em suas épocas de crises cíclicas, manifestando-se 
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assim na forma de eliminação de capital acumulado, como um preço amargo que se paga pelo 

progresso. Entretanto, a destrutividade do sistema de capital não se limita aos preços do 

progresso, como se poderia aceitar acriticamente.  

Para Ferreira (2008) ele ameaça a própria sobrevivência da humanidade enquanto 

perdurar sua hegemonia histórica enquanto estruturante do metabolismo global, se agravando 

ainda mais com o aprofundamento de sua crise. Nesse processo, são produzidos um labirinto de 

contradições, dificuldades e desastres para os quais não existem resposta sob o sistema de 

capital e sob o modo de produção capitalista. Castel fala de uma nova questão social na 

contemporaneidade, uma aporia fundamental, na qual uma sociedade experimenta o enigma da 

sua coesão e trata de conjurar o risco de sua fratura.  

Hoje, o vertiginoso avanço tecnológico associado ao predomínio da sociedade de 

mercado e à financeirização da economia, fazem surgir uma nova questão social, de contornos 

mais perversos. Trata-se agora da crise da própria sociedade salarial, premida pelas exigências 

da concorrência e da competitividade, gerando um desemprego crescente numa sociedade na 

qual a maioria dos sujeitos sociais tem a sua inserção social relacionada ao lugar que ocupam 

no salariado (Castel: 1997).  

O atual sócio metabolismo do capital traz uma série de destruições do interesse coletivo 

da humanidade, com ênfase no desperdício e no descartável. Nessa lógica destrutiva, e para 

aumentar de maneira acelerada sua acumulação o capital teve que desenvolver algumas 

estratégias, dentre as quais:  

Fazer diminuir a parte do trabalho no produto social, o que se realizou por uma 

verdadeira ofensiva contra o trabalho, que alguns autores como Mészáros, e Fiori denominam 

de A vingança do capital contra o trabalho, diminuição de sua parte no produto social, pela 

queda nos salários reais; desregulamentação; diminuição do seguro social e enfraquecimento 

das organizações dos trabalhadores. 

Frigotto (2001) argumenta que esses novos paradigmas evidenciam aquilo que Mészaros, 

Hobsbawn, Antunes caracterizam com uma “crise civilizatória do capitalismo”, que esgotou 

sua capacidade de civilizar a humanidade, iniciada na Revolução Industrial e na superação do 

Antigo Regime, e se tornou produtor de catástrofes, misérias e barbáries, que envolvem quase 

60% da humanidade. É a lógica destrutiva das forças produtivas, e uma vingança histórica e 

estrutural do capital sobre o trabalho.  

Fazer diminuir a parte do Estado como redistribuidor de riquezas e árbitro social, o que 

se fez pelas ondas de privatizações, não somente nos setores econômicos, mas também dos 
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serviços públicos com as políticas de austeridade impostas pelas organizações financeiras 

internacionais, via programa de ajustes estruturais.   

Se analisarmos os principais mecanismos da globalização econômica atual podemos 

notar que se realiza uma integração dos processos de produção e de distribuição que não têm de 

levar em conta as fronteiras. Assistimos também a uma concentração da produção, da 

distribuição e da comunicação nas mãos de grandes empresas cada vez menos numerosas. 

Se a economia é a ação humana destinada a estabelecer as bases materiais da vida e 

cultural de todos os seres humanos no mundo inteiro, o capitalismo é o sistema mais ineficaz da 

história humana. Nunca houve tantos pobres, nunca houve tantas distâncias sociais.  Isso 

constitui a primeira base dos atuais fundamentalismos, das intolerâncias, revoltas e resistências.  

A exploração da natureza (e dela fazendo parte os seres humanos) com a ideia de 

proveito em curto prazo significa desastres ecológicos, destruição de ecossistemas, desajustes 

climáticos, e o cada vez mais acelerado esgotamento dos recursos naturais, como a água, o que 

tem provocado, nos últimos anos, o desenvolvimento de muitos movimentos ecologistas e 

mobilizado as cada vez mais contundentes manifestações dos diversos movimentos contra a 

globalização e anticapitalistas.  

Faz parte desse processo, entre outros, a persistente recusa do governo estadunidense 

em assinar o Protocolo de Kioto, de controle da poluição ambiental global, provocada 

principalmente por suas indústrias, dentro ou fora dos EUA. E mais recentemente a persistente 

tentativa estadunidense e chinesa de esvaziar a conferência da ONU sobre o meio ambiente e 

desenvolvimento sustentável, a R+20, realizada em junho de 2012, no Rio de Janeiro. 

Sobre o autodenominado “capitalismo verde”, o paradoxo da mundialização do capital 

fica mais evidente sua natureza colonialista e predatória. Substituindo as caravelas europeias 

pelas empresas transnacionais, vindas da mesma Europa e dos EUA, isto é, do norte, 

fantasiadas de ecologicamente corretas e carregando, trazendo na bagagem os governos de seus 

países de origem, com o objetivo não disfarçado de neocolonizar os povos do sul. A terra e 

todos os elementos vivos (e não vivos) que nela habitam a biodiversidade, o ar, a água, a 

cultura, patrimônio essenciais à vida, sendo mercantilizada, negociadas nas bolsas de valores, 

leilões. 

Reiteradamente temos afirmado que capitalismo e sustentabilidade não podem 

coexistir. São incompatíveis, pois o primeiro se move pelo lucro, e o segundo se fundamenta na 

vida e na partilha equilibrada da natureza, incluindo essencialmente o bem estar dos seres 

vivos, incluindo os seres humanos. Os donos do grande capital, e os inventores do fetiche do 
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tempo presente, o tal “capitalismo verde”, sabem que as catástrofes ambientais não são 

naturais, e sim resultados da exploração irracional e predatória das forças produtivas existentes 

na natureza. O velho capitalismo cinzento agora se traveste de ecológico, verde, sustentável, 

para tentar convencer a plateia de que se reciclou, e que sua conversão é produto de uma nova 

racionalidade. 

Outra questão é a extensão das relações diretas capital/trabalho, o que quer dizer o 

assalariado, que agora extende-se ao mundo inteiro, mesmo se não de maneira majoritária em 

todos os setores da atividade coletiva. Movimentos sindicais e camponeses têm aparecido em 

novas áreas geográficas e em novos setores das atividades econômicas.  

Extensão da relação indireta capital/trabalho, que afeta sempre cada vez mais grupos 

sociais no mundo, como a fixação dos preços das matérias primas, a dívida externa, a 

reexportação de capital, os paraísos fiscais, etc., todos os obstáculos ao verdadeiro 

desenvolvimento das economias locais e cujas consequências afetam bilhões de pessoas.  

Sacrifica-se toda uma sociedade em nome de uma economia, feita não para atender as 

demandas humanas, mas para pagar a dívida com bancos e com o sistema financeiro. Marx tem 

razão: o trabalho explorado já não é mais fonte de riqueza. É a máquina. Como o capitalismo 

vai se reproduzir sem a natureza? Confronta-se com um limite intransponível. A segunda razão 

está ligada à crise humanitária que o capitalismo está gerando. Antes se restringia aos países 

periféricos. Hoje é mundializado, e atingiu molecularmente os países centrais, com reflexões 

em outros continentes e regiões.  

Não se pode resolver a questão econômica desmontando a sociedade. As vítimas 

entrelaças por novas avenidas de comunicação, resistem se rebelam e ameaçam a ordem 

vigente. Mais e mais pessoas, especialmente jovens, não estão aceitando a lógica perversa da 

economia política capitalista: a ditadura das finanças que via mercado submete os Estados aos 

seus interesses e o rentismo dos capitais especulativos que circulam de bolsas em bolsas, 

auferindo ganhos sem produzir absolutamente nada a não ser mais dinheiro para seus rentistas.  

As ruas de vários países europeus e árabes, os “indignados” que enchem as praças de 

Espanha e da Grécia são manifestação de revolta contra o sistema político vigente a reboque do 

mercado e da lógica do capital. Os jovens espanhóis gritam: “não é crise, é ladroagem”. Os 

produtores da crise estão enclausurados em Wall Street, no FMI e no Banco Central Europeu, 

os sumo-sacerdotes do capital globalizado, depredador, destruidor e explorador.  

A persistir esse quadro, milhões de seres humanos (principalmente os mais jovens) 

nunca mais vão ingressar no mundo do trabalho formal, alargando ainda mais o já extenso 

exército de reserva. O trabalho, da dependência do capital, passou à prescindência. Na Espanha, 
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o desemprego atinge 20% no geral e 40% e entre os jovens. Em Portugual 12% no pais e 30% 

entre os jovens. Isso significa grave crise social, assolando neste momento a Grécia, a Espanha, 

a Itália, e começa a envolver a Alemanha. 

Um estudo produzido em 2012, pela Organização Internacional do Trabalho (OIT-

Trabalho no mundo 2012 - melhor empregos para uma economia melhor”). Identifica a 

dramaticidade destas questões. Os retrocessos no setor são notórios nos países europeus, em 

particular na Espanha, afirmou o economista Raymond Torres, diretor do Instituto 

Internacional de Estudos Trabalhistas, uma entidade autônoma da OIT.
·
 

A OIT assinala que ainda continuam faltando 50 milhões de empregos em nível 

mundial comparado à situação que existia antes da crise. Também adverte que está surgindo 

uma nova e ainda mais problemática fase de crise mundial do emprego. Em primeiro lugar, isto 

se deve ao fato de que muitos governos, em particular nas economias avançadas, deram 

prioridade à combinação de austeridade fiscal e reformas laborais drásticas. O relatório sustenta 

que este tipo de medidas está produzindo consequências devastadoras nos mercados laborais 

em geral e na criação de emprego em particular. Tampouco conseguiu, em geral, reduzir o 

déficit fiscal. 

A excessiva importância que muitos países da eurozona estão dando à austeridade 

fiscal está aprofundando a crise de emprego e poderá inclusive conduzir a outra recessão na 

Europa, disse Raymond Torres, Diretor do Instituto Internacional de Estudos Laborais e 

principal autor do relatório. Os países que investiram em políticas de criação de emprego 

conseguiram melhores resultados em termos econômicos e sociais”, acrescentou Juan Somavia, 

Diretor Geral da Organização Internacional do Trabalho (OIT). “Muitos desses países 

tornaram-se mais competitivos e superaram a crise melhor do que aqueles que seguiram o 

modelo de austeridade. 

Nestes países, em particular na Europa, a recuperação do emprego não está prevista 

para antes de finais de 2016, a menos que as medidas políticas mudem radicalmente seu curso. 

Em terceiro lugar, na maioria dos países avançados, muitos dos novos empregos que surgem 

são precários. As formas não convencionais de emprego estão aumentando em 26 das 50 

economias avançadas para as quais se dispõe de dados. No entanto, alguns países conseguiram 

gerar empregos e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade do trabalho, ao menos alguns de seus 

aspectos. 

O número de países onde o desemprego aumenta é significativo, enfatizou Torres na 

apresentação da pesquisa. Por exemplo, em mais de dois terços dos países europeus o 

desemprego aumentou no último ano, apontou. 
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As projeções elaboradas pela OIT sugerem que, ao final deste ano, a taxa mundial de 

desemprego será de 6,1%, e terão perdido seus empregos outros seis milhões de pessoas, para 

chegar ao número total de 202 milhões. E, no próximo ano, serão cinco milhões a mais nessa 

situação, e por isto a quantidade global de desempregados aumentará para 207 milhões, 

observou Torres. Até agora a OIT mantinha em 50 milhões o número de postos de trabalho 

fechados no mundo desde o surgimento, em 2008, da crise financeira e econômica global que 

ainda persiste. 

O informe interpreta que uma combinação de medidas de austeridade e de reformas 

trabalhistas mal concebidas é a causa real da deterioração atual na Europa, e que pouco a pouco 

se espalha para outras partes do mundo, alertou o especialista. A austeridade não produziu 

maior crescimento econômico, destacou Torres. A crença era que, com a redução no orçamento 

e nos investimentos públicos, e de demanda da mesma origem, se moveria o setor privado. 

Porém, isso não ocorreu, explicou.  

Essa visão vincula-se ao triplo conjunto de contradições: 1) sua incontrolabilidade inata, 

derivada da natureza antagônica de seu modo de controle sociometabólico; 2) sua incessante 

dialética de competição e monopólio; e 3) sua incapacidade de integrar-se politicamente no 

plano global, a despeito de suas tendências econômicas globalizantes. Por conseguinte, o 

sistema do capital manifesta uma profunda aversão ao planejamento. 

O resultado é um máximo de desperdício e destruição, assinalados pela degradação 

incessante do trabalho humano, uma taxa decrescente de utilização, parasitismo financeiro 

inflado, ameaça crescente de aniquilação nuclear, aumento da barbárie e aceleração da 

catástrofe ecológica planetária. 

As manifestações das crises do capitalismo condicionam e determinam o capital a novas 

formas de dominação, provocando profundas metamorfoses nas relações sociais. Essas 

metamorfoses político-econômicas em curso, e os consequentes processos de reestruturação 

ocorridos na base produtiva, conduzem a uma ofensiva sobre o trabalho e suas representações.·. 

As profundas metamorfoses operadas no modo de produção capitalista durante o século 

XX e início do XXI, buscando a superação de sua crise e a ampliação e manutenção de sua 

dominação, têm na destruição da identidade do trabalhador, do sindicato e do movimento 

sindical, e das suas etimologias sócio histórico-cultural – o trabalho – uma de suas armas mais 

eficazes e poderosas.  

Um tempo em que a dominação capitalista se traveste de novas formas de gestão, de 

novos métodos de produção, de novas sociabilizadas baseadas no consumo, no individualismo, 
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na competição e na desenfreada busca de respostas individuais para problemas que só podem 

ser resolvidos coletivamente. 

               As inovações tecnológicas, o endeusamento do mercado, que transforma o 

dinheiro numa religião, a alienação crescente dos jovens, a falta de perspectivas profissionais, a 

exclusão crescente das massas trabalhadoras, colocam para nós o desafio de se debruçar nos 

estudos, abandonar as respostas fáceis, as palavras de ordens vazias de conteúdos, e aprofundar 

na reflexão política da realidade em que vivemos. 

O capitalismo, em relação ao feudalismo, trouxe à humanidade uma possibilidade 

civilizatória. Do ponto de vista histórico, ele revolucionou o modo de produção feudal. O seu 

nascimento e suas formas de estruturar a produção teve como base a constituição de um 

contrato social, com pressuposto na existência de uma sociedade civil e do Estado.  

O capitalismo produziu a transição de um mundo jus naturalista, onde imperavam as 

paixões, as guerras, o desentendimento, as dominações dos fortes contra os fracos, para um 

estágio onde a equilíbrio social pressupõe a primazia da razão sobre a paixão, da segurança 

sobre a guerra, do respeito e garantia da liberdade e da propriedade sobre a dominação e a 

anarquia, pressupostos estes que só têm possibilidade de existir sob a presença do Estado.  

A busca e a manutenção de direitos fundamentais, como a vida, a liberdade e o bem 

estar, fazem os homens constituírem governos, como escolha soberana do povo para que este 

venham cuidar de seus interesses, e com o pleno direito de os derrubarem, quando esses 

direitos são desrespeitados.  

O Estado estabeleceria um pacto social e político, onde este, com a concordância da 

sociedade, deve zelar pela tranquilidade dos cidadãos, garantir, de modo racional, os direitos 

essenciais como a segurança, a propriedade, a liberdade individual, preservação da paz e a 

proteção contra as guerras. Esse pacto visa garantir o bem público, de interesse da sociedade. 

Com a expansão capitalista, a busca por mais produtividade e mais lucratividade se 

acentuou, tendo como produto o avanço tecnológico e a concentração de capitais. Essas 

mudanças tiveram grande impacto sobre o mundo do trabalho, pois resultou na diminuição do 

emprego. O desemprego estrutural cresce em todas as faixas de escolaridade, entretanto, o 

discurso ideológico prega que o desemprego é causado pela falta de qualificação (formal ou 

técnica) do trabalhador. 

Rummert (2001) considera que essa hegemonia neoliberal produziu o que ela denomina 

de um novo projeto identificatório do capital que cria suas próprias categorias explicativas da 



139 

 

 

realidade, ressignificando e recodificando novos padrões regulatórios para a vida social e 

pessoal.  

Esse novo projeto identicatório neoliberal , segundo essa autora, se constitui de uma 

excessiva ênfase no indivíduo e no individualismo, onde cada indivíduo pode agir de acordo 

com seus desejos e potencialidades, e vencer é seu único limite. Nestas condições rompem-se 

quaisquer compromissos coletivos ou associativos, e os conflitos passam a ser resolvidos nas 

esferas pessoais e interpessoais.  

Como vencer é uma questão individual, o estímulo à competição e à atomização social 

destrói laços de solidariedade e tecidos de identidade de classe dos trabalhadores, inexistindo a 

sociedade, e sim os indivíduos competitivos entre si. Predomina uma supervalorização da 

diferença e da busca da superioridade individual,  

Ainda na concepção de Rummert, outro item desse projeto de identidade forjado 

ideologicamente pelo capital é a construção simbólica de culpados pelas diversas formas de 

exclusão e pelas carências vividas pela sociedade. Ao enfatizar a política deliberada de desgaste 

e negatividade da esfera pública e suas ações, e de culpabilização das instituições públicas, do 

Estado e de seus funcionários como responsáveis pela falência das políticas e do atendimento 

aos usuários, o capital afirma uma suposta positividade de tudo que é privado, estimulando 

assim as privatizações do patrimônio público, das políticas de interesses sociais e a própria 

privatização da vida e das relações sociais. Como na sequência deste trabalho. 

 

3.2 A hegemonia ético política e cultural capitalista e suas vulnerabilidades 
 

Cresce a produção de bens supérfluos, oferecidos como mercadorias indispensáveis. O 

consumidor, massacrado pela publicidade, acaba se convencendo de que a saúde de seu cabelo 

depende de uma determinada marca de xampu. Melhor cortar a cabeça do que viver sem o tal 

produto... Para o neoliberalismo, o que importa não é o progresso, mas o mercado; não é a 

qualidade do produto, mas seu alcance publicitário; não é o valor de uso de uma mercadoria, 

mas o fetiche que a reveste. Compra-se um produto pela aura que o envolve. A grife da 

mercadoria promove o status do usuário. (Betto, 2012). 

O mercado desempenha, pois, função religiosa. Ergue-se como novo sujeito absoluto, 

legitimado por sua perversa lógica de expansão das mercadorias, concentração da riqueza e 

exclusão dos desfavorecidos. Já reparou como os comentaristas da TV se referem ao mercado? 

“Hoje o mercado reagiu às últimas declarações do líder da oposição”. Ou: “O mercado retraiu-

se diante da greve dos trabalhadores (Betto, 2012). 
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Parece que o mercado é um elegante e poderoso senhor que habita o alto de um castelo e, 

de lá, observa o que acontece aqui embaixo. Quando se irrita, pega o celular e liga para o 

Banco Central. Seu mau humor faz baixar os índices da Bolsa de Valores ou subir a cotação do 

dólar. Quando está de bom humor, faz subir os índices de valorização das aplicações 

financeiras (Betto, 2012). 

Crítico e inteligente como sempre, Luis Fernando Veríssimo (1997), numa de suas 

irreverentes crônicas sobre costumes, comportamentos, satiriza o mercado e seu fetichismo. Diz 

“em algumas religiões pagãs, os deuses manifestam seus sentimentos por meio de seus oráculos 

ou, em casos extremos, por meio de fenômenos agressivos da natureza, como furações, 

hecatombes, maremotos ou terremotos. Para conter suas fúrias destrutivas, é preciso agradá-los 

com oferendas ou eles mandam secas sobre as plantações e pestes sobre os animais. Os Incas, 

por exemplo, sacrificavam meninas virgens, emparedavam-nas para aquietar e saciar a ira dos 

deuses. Uma crônica sobre a hecatombe neoliberal. 

Ao longo deste trabalho buscamos a mediação dialética entre os fenômenos específicos e 

os abrangentes da totalidade em movimento; no caso, o modo de produção capitalista em seu 

estágio atual de desenvolvimento, com hegemonia de sua esfera econômico-financeira e da 

ressignificação da mercadoria nessa atual hegemonia, e seus profundos impactos da vida dos 

trabalhadores e de suas organizações de classe, os sindicatos, numa tentativa de compreender a 

essência dessa relação. 

No plano ético e cultural, o neoliberalismo ocupou-se de engendrar novos códigos 

culturais e valores simbólicos, baseados no mercado, na mercadoria e na mercantilização de 

todas as relações entre os homens. Personificando as coisas e coisificando as pessoas. 

Jameson (2001) argumenta que a economia acabou por coincidir com a cultura, fazendo 

com que tudo, inclusive a produção de mercadorias e a alta especulação financeira, se tornasse 

cultural, enquanto que a cultura tornou-se profundamente econômica, e igualmente orientada 

para a produção de mercadorias. 

O historiador cultural Fredric Jameson (1997), notável crítico marxista americano, em 

seu clássico livro Pós-modernismo: A lógica cultural do capitalismo tardio expõe as 

implicações culturais, políticas e sociais do pós-modernismo. Na obra percebemos que poucos 

críticos contribuíram para a compreensão das várias manifestações da cultura contemporânea 

com a mesma relevância e abrangência. 

Crítico literário por formação, Jameson expandiu a capacidade de ligar o texto ao 

contexto sócio-histórico que forma e informa - característica definidora da melhor análise 
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literária -, para incluir a interpretação crítica das diferentes teorias e práticas culturais que 

fazem a mediação entre o homem e o mundo. 

O pós-modernismo é a contraparte cultural do que se chamou eufemisticamente de nova 

ordem mundial. O livro tem como propósito de mapear o presente e "nomear o sistema" que 

organiza nossas vidas, nossas manifestações culturais e o esforço de compreendê-lo. Partindo 

da formulação de Ernest Mandel sobre o capitalismo tardio, expõe os rumos do atual estágio do 

sistema capitalista, batizado de globalização pelo discurso oficial,  

Jameson entende que sucedendo os estágios de capitalismo de mercado e do capitalismo 

monopolista, o capitalismo multinacional marca a apoteose do sistema e a expansão global da 

forma mercadoria. Deste modo, o capitalismo atingiu lugares antes não imaginados como 

a natureza  dada a destruição de formas antigas de produção agrícola ou 

o inconsciente constantemente bombardeado pela mídia e pela propaganda. Nessas condições, a 

crítica da cultura adquire um grande valor cognitivo e um potencial de transformação que não 

escapa ao olhar engajado. 

Lopes (2009) afirmam existirem contemporaneamente duas idéias-espetáculo que 

hegemonizaram (e ainda hegemonizam) os anos presentes, de grande força e apelo social com 

que a mídia nos bombardeia sistematicamente: O presentismo, que consiste em admitir que 

tudo que hoje ocorre nada tem a ver com o passado. O senso comum vigora, predomina e 

propaga– com exclamações eventuais – a crença de que o atual se explica como coisa nova, 

inédita e inaudita, e não relacionada com a História, com raízes suspensas no ar. 

A ideologia neoliberal – visão do mundo social - e suas propostas políticas buscam nos 

convencer de que não a vida fora do mercado capitalista. Para essa ideologia, mundo é um 

grande mercado, lugar de negócios, produção de lucros, realização do capital. Esse inquietante 

tempo desenraizado da história, é questionado nas palavras de Saramago (2002), porque, para a 

lógica da descartabilidadade e do supérfluo da atual etapa da lógica capitalista ““... existência 

do presente é o que basta, o sentido de viver não merece reflexão mais séria.  

Aceitar o desemprego como natural ou como fatalidade, como punição por sua baixa 

qualificação ou escolarização; pensar a violência e a criminalidade como algo estranho à 

estrutura social e econômica; modular o corpo e individualizar o espírito; pagar juros altos e 

taxas bancárias cem vezes maiores que a remuneração da poupança; aceitar a desigualdade 

como natural, com desígnio do destino e dificilmente alterável, ou mesmo imutável.”. 

Aqui se apresentam com força as teses da apocalipse neoliberal: do fim da história, fim 

da luta de classes, fim das ideologias, fim do trabalho e de tudo que seja coletivo e que cause 
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conflito Este eficaz mecanismo de regulação social procura se sustentar no ideológico discurso 

de combate às ideologias e à ideologização dos movimentos sociais, procura descaracterizar as 

reivindicações e destruir as conquistas sociais produzidas pelas lutas coletivas e organizadas 

dos trabalhadores. 

Esta culpabilização é também transferida aos trabalhadores desempregados e aos demais 

setores sociais excluídos. Eles são os responsáveis por não terem direitos humanos e sociais 

respeitados, culpados por não terem educação, não terem emprego e por estarem 

marginalizados do consumo e da vida na sociedade de mercado.  

Há ainda, segundo Lopes (2002) como referência, um hiperdimensionamento do valor do 

mérito segundo a lógica do mercado, onde o progresso material é uma questão de competência, 

da vitória do bem contra o mal, do forte e capaz contra o fraco e medíocre. Que considera 

natural a opulência, a miséria, a desigualdade. 

Para ilustrar tudo isso, mostramos aqui um fragmento das palavras de Roberto Campos 

(1998), um dos principais ideólogos do liberalismo no Brasil, em uma de suas diretas defesas 

do liberalismo e desigualdade como natural nos seres humanos e nas relações sociais.  

Obviamente, o mundo é desigual. Há quem nasce inteligente e há quem nasce burro. Há 

quem nasce atleta e há quem nasce aleijado. O mundo se compõem de empreendedores e 

de preguiçosos, de fortes e fracos, de pequenas e grandes empresas. Uns morrem cedo, no 

primor da vida; outros se arrastam, criminosamente, à custa da caridade alheia ou do 

Estado, por uma longa existência inútil. Há uma desigualdade fundamental na natureza 

humana, na condição das coisas. (CAMPOS, 1998, p.18) 

Como o presente assume um caráter do sempre, o presentismo tem caráter hedonista, de 

culto à competição desenfreada, e questionamento de valores que possam propiciar uma nova 

solidariedade. Evidentemente, a perplexidade diante da velocidade das mutações apresentadas 

ao tempo presente são preponderantes. 

A dificuldade de reflexão encontra seu complemento na anestesia inoculada pela cultura 

do entretenimento ou explode em manifestações como a violência ao vazio do sentido. Nesse 

mosaico de fragmentação e descontinuidade, fica naturalizada a dispersão e a descontinuidade 

dos processos vividos na sociedade e dos projetos, sejam individuais ou coletivos, de inserção 

da vida socioeconômica.  

Este, como nos mostra Boaventura Santos (2002), se manifesta, de forma absurda, em 

grupos sociais vulnerabilizados pela precariedade do trabalho que manifestam elevados níveis 

de ansiedade e insegurança quanto ao presente e ao futuro, de modo a fazer baixar o horizonte 
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de expectativas e a cria a disponibilidade para suportar grandes encargos, de modo a obter 

reduções mínimas dos riscos e da insegurança. 

Santos (2002) diz, de fato, o resultado das políticas neoliberais tem sido o surgimento de 

um quadro de fascismo social
26

 que se explicita, segundo este autor, pelas formas do Apartheid 

Social, do Estado paralelo, fascismo paraestatal, fascismo contratual, fascismo da insegurança e 

o fascismo financeiro. A fragilização do trabalhador é sobretudo ampliada pelo fascismo da 

insegurança.  

Neste cenário, está se desenvolvendo uma nova contra-insurgência, mistura das 

estratégias militares, e uma política de divisão dos movimentos, especificamente o indígena. O 

protesto é criminalizado de maneira brutal e a militarização torna-se mais profunda. Incapaz de 

conquistar apoio popular, o neoliberalismo tenta substituir desenvolvimento e democracia por 

controle e segurança. 

Isto é consequência do aprofundamento da exclusão social, da miséria e da desigualdade, 

o que implica na emergência de um fenômeno de fascismo social.  Não um regime político, 

mas uma forma de sociabilidade onde alguns têm capacidade de veto sobre a vida de outros.  

Segundo Boaventura(2002), corremos o risco de viver em sociedades politicamente 

democráticas, mas socialmente fascistas. O melhor exemplo desta lógica é o doloroso aumento 

da fome no mundo, que mostra a contradição entre a vida e a ânsia de lucro. A emergência do 

fascismo social mostra que a modernidade, como projeto, está quebrada, porque não cumpriu 

suas promessas de liberdade, igualdade e solidariedade, e não irá cumpri-las. 

Da precarização das relações, flexibilização de valores e de direitos, descartabilidade 

ética e moral, empregabilidade sem emprego. O permanente desafio, oferecido aos indivíduos, 

de viverem jogos competitivos: vencer é uma questão de competência pessoal, uma vitória da 

persistência pessoal, do treinamento exaustivo e da disciplina competitiva.  

                                                 
26

 Boaventura Souza Santo diz que o fascismo social é um tipo de regime no qual predomina a lógica dos 

mercados financeiros em detrimento de grandes setores das populações, gradativamente distanciados e excluídos 

do campo de direitos sociais adquiridos nas últimas décadas.  

Na atual situação de crise, o Brasil, como um país rico em terra, água, bens naturais e biodiversidade, atrai o 

capital especulativo e agroexportador, acirrando os impactos negativos sobre os territórios e populações indígenas, 

quilombolas, comunidades tradicionais e camponesas. Externamente, o Brasil pode se tornar alavanca do projeto 

neocolonizador, expandindo este modelo para outros países, especialmente na América Latina e África.O 

pensamento neodesenvolvimentista centrado na produção e no lucro, defendido pela direita e por setores de 

esquerda, exclui e trata como empecilho povos indígenas, quilombolas e camponeses. A opção do governo 

brasileiro por um projeto neodesenvolvimentista, centrado em grandes projetos e na exportação de commodities, 

agrava a situação de exclusão e de violência. Consequentemente não atende as pautas estruturais e não coloca a 

reforma agrária no centro da agenda política, gerando forte insatisfação das organizações sociais do campo, apesar 

de pequenos avanços em questões periféricas.  



144 

 

 

A lógica mercantil e a racionalização econômica são apresentadas como totalizadoras da 

realidade, únicas capazes de superar todos os conflitos e as contradições, negando o aporte 

político que rege as relações sociais. O poder espetacular da sociedade de mercado e seu mundo 

de aparências enganadoras é um fenômeno universal. Que encontra estupenda força nos países 

periféricos do capitalismo, com maiores desigualdades sociais e profundo atraso educacional. 

A mercadoria se transforma num fetiche, e sua utilidade é tornada convincente pela 

propaganda. Vemos e acreditamos se o que se reflete no espelho da propaganda, nela, o 

verdadeiro se torna desprezado e o falso vira útil e pode ser seguido. Nela se fazem as 

consciências dos homens e mulheres; magicamente o fenômeno se transforma em real. 

Para Konder (2002), vivemos a sociedade que forjou um instrumental de hegemonia 

ideológica, que se revela mais potentes que as religiões do passado, mais do que a escrita 

depositada nas estantes, com seu caráter patrimonial estático impossibilitada de competir com o 

dinamismo imagético-sonoro tecnológico contemporâneo.  

Essa dominação cultural faz renascer das cinzas costumes esquecidos ou, se necessário, o 

resignificam e o rearticulam a novas crenças e novos códigos éticos e morais. Dela sai o que 

julgamos belo e feio, certo e errado. O capitalismo contemporâneo, no seu estágio do 

fundamentalismo do dinheiro e da fetichização absoluta da mercadoria, ungiu o mercado como 

um deus vingativo e ameaçador.  

Os capitalistas, em resposta às exigências do seu deus, oferecem a essas divindades 

como presentes os direitos fundamentais da vida humana, comer, beber, vestir-se, trabalhar, 

morar e se educar. Mais que isso, oferece o sacrifício de milhões de vidas, para satisfazer sua 

sanha destrutiva.  

O mercado, nestes tempos de fundamentalismos, é interpretado pelos seus oráculos, 

como um ser genioso, temperamental, ansioso, intempestivo, assumindo “comportamentos” 

imaginários de seres humanos, esparramado em sua poltrona, ansioso, ajeitando os óculos para 

ler, sério, carrancudo, as resenhas dos jornais e revistas, preparadas por seus assessores do FMI, 

Banco Mundial, Federal Reserve e OMC.  

À noite, antes de dormir seu sono sem remorsos, liga aos assessores que, como porta-

vozes, dizem: Corta, ajusta, demite, enxuga, aumenta taxa de lucro, acumula mais. Os grandes 

sacerdotes do mercado, os banqueiros, as grandes corporações empresariais transnacionais, os 

latifundiários e os financistas das bolsas de valores cuidam para que ele não adoeça, e ficam de 

um lado para outro, examinando sua pressão e sua gula.  
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Os ideólogos do capital psicologizaram o mercado e antropormofizaram suas relações. 

Seus oráculos, tal como num balcão de negócios, faturam alto com sua fome insaciável e sua 

ameaçadora presença.  

O Jornal Folha de São Paulo, publica em 17de Maio de 2009, em seu caderno de 

Economia, que agora, apropriadamente á lógica da empresa, se chama caderno de Mercado, a 

seguinte nota, 

Os cotações nas bolsas caíram no final da tarde, e o dólar voltou a subir. O mercado 

amanheceu calmo, ao longo do dia, em função dos acontecimentos de um documento 

secreto do MST, propondo invadir bancos e órgãos do governo, o mercado ficou nervoso, 

impaciente, e os investidores resolveram ter cautela, para não correr riscos. (Folha de São 

Paulo, 2009, p.). 

O espetáculo da mercadoria e sua relação com os indivíduos se tece em meio a um 

sistema articulado que inclui a estética dos corpos, mentes, fios, antenas, tinta, papel, 

propaganda e máquinas complexas e diversificadas. Uma nova cultura do consumo e da 

reprodutibilidade descartável.  

Um anúncio de uma agência de empregos, diz: “Você é um produto, venda você, não 

seja descartável, faça-se ver, apresenta-se com convincente embalagem, o mercado te procura!” 

Ela depende da consciência das pessoas, e das sociedades, de mudanças de seus valores, 

símbolos. Só a cultura dá solidez às convicções e produz a maturação de novas mentalidades.  

Para Konder (2008), a cultura deixou de ser uma forma de produção que comportava 

determinadas características artesanais, tornando-se uma forma de produção claramente 

industrial. A cultura passou a ser um dos pilares da arquitetura dessa nova ordem. Nunca uma 

sociedade investiu tanto em publicidade e em propaganda como a capitalista contemporânea. 

Existe uma manipulação do desejo, um condicionamento do apetite, do tesão. Tudo é 

muito condicionado pela indústria cultural. O capitalismo demonstra grande capacidade de se 

metamorfosear, e a cultura, ou a indústria cultural - para usar um conceito de Adorno - é um 

dos principais fatores dessa mudança de forma e conteúdo. 

Para Luckács, segundo Konder (2000), a política é o meio; a cultura é o fim. Isso, 

justamente porque a política pode transforma as instituições em ritmo mais rápido, mas as 

mudanças mais profundas, estruturais, brotam suas raízes e ganham corpo, afloram, 

amadurecem e dão frutos no terreno do tempo longo, na história de longa duração. 

A indústria da cultura, principalmente com as novas mídias eletrônicas, revitalizou seu 

modo de produção, através da manipulação do consumo. Se no século XIX o capitalismo 
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dominava a produção, a partir do século XX ele podia fazer concessões ao trabalhador porque 

em seguida ele explorava o trabalhador pelo consumo. 

 

3.3 A vingança do capital contra o trabalho: Impacto da reestruturação produtiva na 

ideologia e na ação sindical. 

 

 
As injustiças multiplicam-se, as desigualdades 

agravam-se, a ignorância cresce, a miséria se 

alastra. A mesma esquizofrênica humanidade, 

capaz de enviar instrumentos a um planeta, para 

estudar a composição das suas rochas, assiste 

indiferente a morte de milhões de crianças pela 

fome. Chega-se mais facilmente a Marte, do que 

ao nosso próprio semelhante.(JOSÉ SARAMAGO, 

em discurso no Prêmio Nobel de Literatura, 2000). 

 

 

Do século XII, período no qual o capitalismo começa a ser gerado, até os dias de hoje, 

já no século XXI, o trabalho organizou-se, estruturou-se e alcançou níveis de especialização e 

lucratividade nunca imaginados. Desde a primeira Revolução Industrial, as inovações 

tecnológicas têm sido recorrentemente consideradas uma ameaça aos empregos, sobretudo em 

períodos de crise. Se no início os trabalhadores destruíram as máquinas têxteis, assustados com 

as consequências de sua introdução, hoje esse paradoxo se aprofunda.  

Para Rodrigues (2007) o mundo do trabalho tem se situado no centro das principais 

transformações ocorridas no estágio atual de desenvolvimento do capitalismo. A incorporação 

das novas tecnologias de informação e a flexibilização das relações de produção induziram a 

criação de novas formas de trabalho (em tempo parcial, temporário, a domicílio etc.), e 

mudaram significativamente as características da classe trabalhadora. Essa situação afetou de 

modo significativo as práticas sindicais e colocou em xeque as estratégias construídas em 

períodos anteriores do desenvolvimento econômico. 

Nas fronteiras de uma produção para a produção, segundo Marx (1993). Com uma 

contradição grave para o capital: nas condições de desemprego e empobrecimento dos 

trabalhadores, o acesso limitado das massas a esta produção dificulta a ''valorização do capital, 

para o capital em seu conjunto, e para capital em particular''. É nestas condições que se 

acentuam e se tornam mais determinantes, no mercado mundial, ''as leis cegas da 

concorrência'', tão fortes em nosso tempo.  

Ainda Marx (1993), a produção capitalista aspira constantemente a superar os limites 

imanentes a ela, mas só pode superá-los recorrendo a meios que voltam a levantar ante ela estes 

mesmos limites, só que com maior força. 
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Portanto, estas metamorfoses estão vinculadas ao processo de acumulação capitalista. 

Sendo que a exploração dos trabalhadores e o meio para aumentá-la pelos capitalistas dá-se 

pelo uso de vários recursos, entre eles: a extensão na duração do trabalho e que tem resistência 

na limitação física do trabalhador e na sua organização e luta pela redução da jornada de 

trabalho.  

Com a revolução da base técnica organizacional ocorre o aumento da produtividade 

do trabalho de modo a intensificar as formas de extração de mais-valia, economizando mão-de-

obra. O argumento utilizado é que isto possibilitará a competitividade diante da concorrência 

intercapitalista em um mercado globalizado pela abertura econômica a partir da “reforma” do 

Estado baseada no ideário de recorte neoliberal.  

Portanto nesta perspectiva é natural a proposta de alteração da legislação trabalhista e 

a permanente crítica ao sistema de proteção social em nosso país. Esta realidade traz 

conseqüências ainda mais negativas aos salários e aos direitos gerando insegurança, mas é 

apresentada como inevitável diante da concorrência e da modernização tecnológica. A 

insegurança passou a ocorrer em diversos níveis do trabalho, no mercado de trabalho, no 

emprego, na renda, na contratação e na representação (Matoso 1995).  

A acelerada revolução tecnológica mobiliza as outras revoluções. As novas 

tecnologias de comunicação e informação encurtaram distâncias, promoveram aproximação dos 

povos em tempo real, e com eles o desejo de consumir mercadorias aumentou. 

Adolescentes e jovens brasileiros, suecos, argentinos, mexicanos, indonésios e 

nigerianos podem ter muitas coisas em comum. Gostar da mesma bebida, calçar o mesmo tênis, 

ouvir a mesma música, comunicar-se com o mundo todo pela internet. Mas nem todos terão 

acesso. Não se resolveu a desigualdade, ao contrário, aprofundou-se. A maioria dos 

trabalhadores foi excluída do acesso a esses bens e mercadorias 

Ocorreu um processo de horizontalização das empresas, ou seja, de pulverização das 

etapas da produção do espaço, é o resultado da nova forma de estruturação do capital. As novas 

tecnologias aplicadas à produção e às informações contribuíram para isso. Romper com os 

muros de cada empresa e de cada nação ensejou o movimento da globalização.  

As fronteiras físicas e temporais da empresa desapareceram. No mundo real, a face é 

de angústia. A qualidade de vida ameaçada, o lazer e o tempo para si desapareceram. A 

flexibilização da produção e dos processos de trabalho produziu uma hipertrofia e 

fragmentação dos corpos e mentes, coerente com as novas formas de produção comandadas 

pelo mercado. Ao contrário do paradigma fordista de produção em série, voltada para o 
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consumo de massa, demandando grandes estoques, o momento atual supõe formas mais 

flexíveis de organização da produção e gestão do trabalho.  

A rígida divisão das tarefas, característica marcante do fordismo, cedeu lugar a formas 

horizontais e aparentemente menos rígidas, que, nem por isso, ampliam os espaços de liberdade 

para executar tarefas nos tempos devidos e com os meios necessários. As características dessa 

transição combinam o processo de inovação tecnológica à crescente integração aos mercados 

externos (Mattoso, 1995). 

Iniciativas de reestruturação pautadas especialmente nas mudanças organizacionais 

(organização celular, sistema Just-in-Time, programas de Qualidade Total, trabalho polivalente, 

esquemas participativos, redução de hierarquias e de intermediação funcional, etc.) que não 

requisitem elevados investimentos. 

Introdução acelerada de automação micro-eletrônica e informatização nos processos 

produtivos e de gestão. Crescentes transferências de atividades a fornecedores ou empresas 

subcontratadas (terceirização) e destas as outras (quarterização). Uso altamente flexível dos 

coletivos de trabalhadores por empresa, viabilizado pelas facilidades de admissão e demissão, 

adoção de férias coletiva ou licenças remuneradas em períodos de baixa demanda e excesso de 

estoques, banco de horas, recurso a horas-extras em épocas de aquecimento de vendas 

Padrão de relações de trabalho conservador (nas empresas de pequeno e médio porte 

verifica-se uma forte inibição ou restrição do acesso, representação e ação do sindicato nos 

locais de trabalho, e ausência da participação dos trabalhadores nos processos de discussão das 

relações de trabalho). Ausência de contrato coletivo de trabalho.  

Qualificação profissional polarizada pela contraditória existência de trabalhadores 

altamente qualificados e permanentemente requalificados do ponto de vista cultural e 

comunicacional, principalmente nas áreas técnicas, gerências e supervisões, e de outros 

trabalhadores com baixa qualificação, notadamente nos áreas operacionais e de suporte e 

logística, principalmente entre os terceirizados e/ou quarterizados.). 

Rígido e permanente controle gerencial sobre o conteúdo (qualidade do produto), 

ritmo de produção e intensidade do trabalho, com conseqüente perda da autonomia e poder de 

iniciativa dos trabalhadores diretos na produção. Aumento do desgaste físico e mental, das 

doenças do trabalho e do assedio moral (cobranças, chantagens e ameaças de transferências, 

suspensões ou demissões) das chefias sobre os subordinados, principalmente nos setores 

automatizados ou sob forte racionalização produtiva. 

As empresas passaram a substituir novas horas contratadas por melhores 

desempenhos por horas trabalhadas. Essa adequação da jornada de trabalho aos novos fluxos da 
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produção visa não só intensificar o uso da força de trabalho, a otimizar a utilização dos 

equipamentos para aumentar a produtividade, como também a desregulamentar o uso do tempo 

em trabalho pago, a diversificar as formas de contratação de força de trabalho  

A busca por ganhos de produtividade cada vez mais intensificada e acirra a disputa 

intercapitalista. A produtividade, lucratividade e competitividade são palavras que são os 

dogmas da nova religião do capital. Pretende-se homogeneizar as diferentes expectativas 

presentes no processo produtivo, dos trabalhadores do chão da fábrica aos gerentes e, 

principalmente, aos empresários, quanto aos demais grupos de interesses e setores sociais fora 

dos limites das empresas, portanto, homogeneizar e hegemonizar a sociedade, o Estado e a 

política. 

Estamos, portanto, na efeméride do novo, a nova linguagem técnica da nova 

racionalização produtiva do velho capitalismo, agora mundializado, são muito mais que apenas 

novos códigos técnicos e organizacionais. Trata-se de uma persuasiva proposta ideológica e 

cultural, um vigoroso projeto de readequação do capitalismo a uma nova base material e a um 

novo contexto político, de tentativa de consolidar sua hegemonia em escala planetária.  

A justificativa para a desregulamentação e flexibilização das normas trabalhistas se 

baseava numa suposta necessidade de adaptação do país à concorrência internacional, 

conseguida através da facilidade de contratação e demissão de trabalhadores (eliminando custos 

contratuais e demissionais – impulsionando aquilo que os sindicalistas chamavam de 

rotatividade da força de trabalho –, facilitando contrato por tempo determinado, a 

subcontratação etc.), da negociação por empresa, enfim, da tão propalada flexibilidade – ou 

livre movimento para o capital
.
 

Na Condição Pós-Moderna, David Harvey (2003) afirma que a acumulação flexível 

marcada por um confronto direto com a rigidez do fordismo. Ela se apoia na flexibilidade dos 

processos de trabalho, novos mercados de trabalho, dos produtos e padrões. Caracteriza-se pelo 

surgimento de setores de produção de produção inteiramente novos, novas maneiras de 

fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente 

intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional.  

A acumulação flexível envolve rápidas mudanças dos padrões de desenvolvimento 

desigual, tanto entre setores como entre regiões geográficas, criando, por exemplo, um vasto 

movimento no emprego do chamado setor de serviços, bem como conjuntos industriais 

completamente novos em regiões até então subdesenvolvidas, tais como, a Terceira Itália, 

Flandes, vários vales e gargantas de silício, para não falar da vasta profusão de atividades dos 

países recém-industrializados. 
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Ela também envolve um novo movimento, que Harvey identificou como de 

‘compressão do espaço-tempo’ no mundo capitalista - os horizontes temporais da tomada de 

decisões privada e pública se estreitaram, enquanto a comunicação via satélite e a queda dos 

custos de transporte possibilitaram cada vez mais a difusão imediata dessas decisões num 

espaço cada vez mais amplo e variegado.  

Acumulação flexível, assim, é a nova maneira encontrada pelo capitalismo para 

superar suas crises cíclicas e suas contradições internas e, dessa forma, permitir a reprodução 

do capital e sua concentração nas mãos da elite capitalista. A acumulação é de capital, assim 

como ocorre desde as revoluções comercial e industrial, seguindo a racionalidade capitalista da 

acumulação e concentração.  

Só que, ao contrário do que ocorreu no período fordista, no qual a acumulação era 

baseada em padrões rígidos, a acumulação, agora é flexível, pois flexível é o mercado e, por 

isso, flexível deve ser o processo de produção e a exploração da força de trabalho. Dessa forma, 

flexível deve ser a legislação, impondo-se a desregulamentação do ordenamento jurídico de 

perfil rígido. 

Segundo Ramos (2009) a acumulação flexível se apresenta como forma de superação 

da crise capitalista evidenciada a partir de 1973, representada pela crise do petróleo e pela 

estagflação. A partir dela, o mercado gradativamente passou a não mais comportar a produção 

massiva do modelo fordista, gerando desequilíbrio entre produção e consumo, tornando-se 

instável.  

Como é no mercado que o capitalista alcança o lucro, pela comercialização das suas 

mercadorias e de seus serviços, é ele que informa todo o eixo de organização produtiva, 

impondo, assim, a necessidade de alteração do modo de produção, pela sua flexibilização, 

sendo preciso também flexibilizar a exploração dos fatores de produção, dentre os quais a força 

de trabalho, o que explica a necessidade de desregulamentação da legislação.  

Em função deste padrão de incorporação de novas técnicas organizacionais, há um 

aumento do desemprego e uma perda do ethos (identidade, referência) profissional de uma 

parcela significativa de trabalhadores atingidos pela desqualificação de suas antigas funções.  

Assiste-se, também, uma quebra das identidades coletiva tecidas pelos sindicatos e 

uma redução do poder de negociação (e barganha) dos produtores diretos. Ocorre, por fim, 

paralelamente à diminuição do número de efetivos, uma intensificação do ritmo de trabalho 

dos que permanecem contratados (Ramos, 2009). 

Essas metamorfoses trouxeram grandes desafios para a organização dos trabalhadores. 

Agora os óculos do passado recente não servem para enxergar o que está acontecendo nas 
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relações de trabalho. Mas para enxergar e decifrar os enigmas do tempo presente, os princípios 

que nortearam as lutas dos trabalhadores devem ser as lentes que orientaram ontem e devem 

nos orientar hoje. 

As concepções e práticas sindicais não são autônomas, apartadas ou independentes, 

dessa totalidade sócio-histórica. A organização e a política dos sindicatos não são alheias aos 

acontecimentos sociais, políticos e econômicos. Ele produz e é produzido nesse contexto de 

mudanças de paradigmas, de disputas de hegemonia, na perspectiva da sociedade de classes. 

Assim, tem direta vinculação com os acontecimentos econômico-sociais, deles não se 

podendo divorciar, nem se desinteressar. Nesse contexto, a desregulamentação dos direitos dos 

trabalhadores é resultado desse processo de reorganização do capital na defesa e garantia de 

suas taxas de lucros. 

Os sindicatos hoje enfrentam uma ofensiva desregulamentadora do capital contra o 

trabalho, materializadas e novas formas e conteúdos, como terceirização, flexibilização, a 

precarização, informalização, dentre outros. A justificativa para a desregulamentação e 

flexibilização das normas trabalhistas se baseava numa suposta necessidade de adaptação do 

país à concorrência internacional, conseguida através da facilidade de contratação e demissão 

de trabalhadores, eliminando custos contratuais e demissionais, impulsionando aquilo que os 

sindicalistas chamavam de rotatividade da força de trabalho, facilitando contrato por tempo 

determinado, a subcontratação, da negociação por empresa, enfim, da flexibilidade ou livre 

movimento para o capital. 

Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso chegaram ao poder, no 

Brasil, num processo de internacionalização de uma nova hegemonia burguesa, no sentido 

gramsciano: a conversão de uma ideologia e de uma plataforma política de classe como 

arquitetura de um novo bloco histórico. A apologia do mercado e da empresa privada, como 

espaços da eficiência e da iniciativa inovadora e progressista, e a correspondente condenação 

do Estado e das empresas públicas, como o espaço do desperdício, do burocratismo e dos 

privilégios, são ideias que ganharam a condição de verdadeiro “senso comum”, difundindo-se e 

penetrando, de modo desigual e às vezes contraditório, porém largamente, no conjunto da 

sociedade brasileira, inclusive, portanto, nas classes populares. 

Para Boito (2003), como a nova ideologia e política do capital, o neoberalismo 

carrega a velha ideologia econômica burguesa, as virtudes da empresa privada e do mercado, 

produzidas no capitalismo concorrencial do século XIX, figuras que nunca deixaram de 

questionar a legitimidade das reformas do capitalismo no século XX1. Numa palavra, trata-se 
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de uma velha ideologia que desempenha uma função política nova e, em parte, paradoxal: a de 

exaltar o mercado em benefício dos monopólios e contra os direitos sociais. 

Conforme Boito, as propostas políticas que dão corpo a tais ideias também ganharam 

importantes setores populares. O tripé da plataforma política neoliberal, composto pelo 

aprofundamento da abertura da economia nacional ao capital imperialista, pela privatização de 

empresas e de serviços públicos e pela desregulamentação das relações de trabalho obteve 

aceitação junto a grande parte da população.  

Confirmando a tese da vingança histórica do capital contra o trabalho, no Brasil, 

mesmo sob um capitalismo tardio, as lutas dos trabalhadores conquistaram direitos 

fundamentais, que são um alvo importante da ofensiva neoliberal. O objetivo é abrir novas 

áreas de acumulação para o capital privado, na previdência, educação, saúde, transporte, etc., 

reduzir os investimentos em política social – “muito custosa e ineficiente” – e diminuir os 

impostos que incidem sobre as empresas – a palavra de ordem hoje é eliminar o denominado 

custo Brasil. 

Uma hegemonia ideológica, econômica e política que consolidou um bloco de poder: 

Talvez desde o período populista não verificássemos, no Brasil, uma ideologia política 

converter-se, com tanta eficácia, em instrumento de unificação do bloco no poder e, ao mesmo 

tempo, em instrumento de legitimação dos interesses particulares das classes e frações que 

integram esse bloco no poder junto às classes populares.  

A diferença que deve ser apontada é que o populismo do período de 1930-1964 era 

uma ideologia política (superficialmente) reformista, enquanto o neoliberalismo é uma 

ideologia política (profundamente) reacionária. Na verdade, em grande medida, a política 

neoliberal representa uma reação contra a herança da política de desenvolvimento iniciada pelo 

Estado populista: reação contra o Estado protecionista, empresário e regulamentador (Boito, 

1997). 

Segundo Antunes (1997) no Brasil estas transformações ocorreram mais tardiamente, 

em relação aos países centrais do e desenvolvimento capitalista no Brasil passou, nesta década, 

de um estilo de industrialização protegida para o de uma economia aberta e competitiva.  

A inserção da economia brasileira no processo de globalização gerou significativas 

alterações sobre os fluxos de comércio e capitais, sobre a base tecnológica, gerencial e 

organizacional das empresas e, consequentemente, sobre as relações de trabalho, pois, a 

produção passou a visar o melhor aproveitamento possível do tempo de produção.  

Antunes (1997) e Mattoso (1995) concordam que todas estas mudanças no mundo do 

trabalho caracterizaram-se basicamente pela diminuição dos ciclos de produção, mudança na 
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divisão do trabalho dentro das empresas, consolidação das tecnologias da computação e da 

informática, polivalência e treinamento dos trabalhadores como requisitos essenciais aos novos 

processos produtivos. 

Todas estas questões tiveram um grande impacto sobre o mundo do trabalho, pois o 

aumento de produtividade tão desejado pelas empresas aliado à diminuição do tempo de 

trabalho por unidade produzida, trouxe como consequência a diminuição dos postos de trabalho 

e, muitos trabalhadores, alijados do mercado de trabalho formal, são levados a aceitar empregos 

de baixa qualidade, ou a buscar sua subsistência como autônomos ou assalariados sem carteira. 

Como resultado dessa modernização e da busca de mais produtividade ao menor custo, 

as empresas passaram a fazer, ao mesmo tempo, cortes de pessoal e elevação da jornada de 

trabalho, agravando assim as condições do mercado de trabalho no Brasil. Alem do 

crescimento do desemprego, está ocorrendo uma ampliação da economia informal, mostrando 

que as melhorias técnicas diminuem os empregos em vez de cria-los. Nos anos da década de 

1990, enquanto a produtividade ampliou-se consideravelmente, o emprego industrial caiu mais 

intensamente (Mattoso, 1996)  

Dificilmente pode-se encontrar um único setor industrial em que o número de 

empregados não tenha tendência a contrair-se. Antunes (1997) insiste que nos dias atuais é 

impossível ignorar o extraordinário efeito destas metamorfoses sobre o mundo do trabalho. A 

contínua redução e o crescimento menor dos serviços têm ampliado o desemprego e a 

insegurança no trabalho, pois, com a redução dos postos de trabalho, a qualidade desses 

empregos afasta-se dos padrões desejáveis, aumentando assim o trabalho precário, com a 

conseqüente ampliação das desigualdades sociais, da pobreza.  

Nesse contexto, as empresas viveram o processo de reestruturação produtiva, que 

discutimos acima, baseado na adoção de medidas que visavam o aumento da qualidade e da 

produtividade, articulada com redução de trabalhadores, resultando numa intensificação do 

trabalho, a terceirização, além de diminuir o número de empregados na mesma empresa, 

reduziu salários e precarizou as condições e relações de trabalho, além de alterar 

substancialmente a conformação da base sindical, ao tempo que fragmenta a categoria de 

trabalhadores, que diminui o número de sindicalizados em uma organização forte e estruturada, 

muitas vezes empurra os trabalhadores terceirizados para os chamados sindicatos fantasmas, 

que têm pouca ou nenhuma representatividade junto à base.  

Este é um elemento que contribui para a quebra da “espinha dorsal do sindicato”. Esse 

processo, atrelado às medidas jurídico-institucionais que regulavam o uso da força de trabalho, 
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resultou em uma crescente superexploração dos trabalhadores e uma retração profunda no 

movimento sindical, que possuía várias diferenças político-ideológicas.  
 

Essa ofensiva fragiliza a consciência, a identidade, a organização e a luta coletiva dos 

trabalhadores. O desemprego estrutural decorrente desse atual paradigma produtivo e societal 

decorre dos impactos tecnológicos no processo de produção de bens e serviços, de forma que a 

taxa de desemprego será diretamente proporcional ao investimento em automação. 

Na década de 1990, e ainda hoje, os trabalhadores e os sindicatos se confrontam com 

essa ofensiva com um misto de perplexidade e formas defensivas de resistências. 

O impacto sobre a ação sindical desta realidade de redução do emprego formal é o 

declínio geral das taxas de sindicalização e do número de greves. Apenas para comparar no 

período de maior incidência de greves no país, em 1989, foram registradas 3.943 paralisações 

(Costa, 2006) Já no ano de 2004, foram 302 greves, sendo que destas apenas 114 em empresas 

privadas, o que equivale a 38%.  

Evidentemente que a maioria das paralisações constituem resistência do setor público 

diante do seu sucateamento, desmantelamento e sua privatização a partir da redefinição do 

papel do Estado pela política de base neoliberal. (DIEESE, 2005).  

Entre as possíveis causas para esta alteração da situação do movimento sindical 

podemos destacar as condições favoráveis de alta inflação e baixo desemprego foram 

substituídas por baixa inflação com alto desemprego e informalização, introduzindo 

um componente de insegurança no trabalho, no emprego e na renda que reduz 

severamente a propensão dos trabalhadores à ação coletiva. (CARDOSO, 2003, p. 

43). 

Neste contexto dá-se a diminuição de pessoas associadas ao sindicato sobre o total de 

pessoas ocupadas uma vez que a taxa de sindicalização dos trabalhadores urbanos em 1992 

estava em 17,7% e em 2003 ficou em 16,7%. Assim o incremento do capital morto e 

diminuição do capital vivo no processo produtivo fragiliza a ação coletiva dos trabalhadores 

diante da ameaça do desemprego.  

Essas transformações no mundo trabalho repercutem na subjetividade da classe 

trabalhadora, uma vez que ela é constituída a partir das vivências, experiências, costumes e 

normas adquiridas no processo produtivo. Segundo Dejours (1988), o trabalho domina não 

somente as horas de trabalho, mas também o tempo fora. Ele é condicionado pelo 

comportamento produtivo e perpassa os portões da fábrica e adentra a porta da casa, incidindo 

no tempo livre na forma de ser da classe operária e na sua organização.  

A reestruturação produtiva introduz políticas de gestão baseadas na perspectiva da 

cooperação, através da participação do trabalhador individualmente no processo de trabalho ou 
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lucro, via círculos de controle de qualidade (CCQs) ou outras modalidades de envolvimento, 

buscando a adesão dos trabalhadores.  

Este novo paradigma de gestão solicita do trabalhador uma mudança de atitude diante 

do processo produtivo, exige uma nova cultura e visão de mundo na busca do envolvimento dos 

trabalhadores com os novos processos produtivos e com a empresa no contexto de crise do 

chamado mundo do trabalho e de implementação de tecnologias. 

Num contexto de vingança do capital contra o trabalho, Antunes (1997) adverte que é 

comum, hoje, um clima de adversidade e hostilidade contra o sindicalismo. O sindicato antes 

empenhado na melhora das condições de trabalho, com o aumento do desemprego, passa a atua 

preferencialmente visando a manutenção e a ampliação dos empregos, enfraquecendo o seu 

poder de ação, e sofrendo um crescente processo de esvaziamento e queda de sindicalização 

dos trabalhadores, o que, aliás, é bastante encorajado pelas empresas. 

Tudo isto dificulta ainda mais as possibilidades do desenvolvimento e consolidação de 

uma consciência de classe dos trabalhadores, fundada em um pertencimento de classe... 

Uma crescente individualização das relações de trabalho, deslocando o eixo das relações 

entre capital e trabalho da esfera nacional para os ramos de atividade econômica e destes 

para o universo micro, para o local de trabalho, para a empresa e, dentro desta, para uma 

relação cada vez mais individualizada (ANTUNES, 1997. P.64-65.). 

Para Braverman a noção de que as condições mutáveis do trabalho industrial e de 

escritório exigem uma população trabalhadora cada vez ‘mais instruída’, ‘mais educada’, e 

assim ‘superior’, é uma afirmação quase universalmente aceita na fala popular e acadêmica. 

(BRAVERMAN, 1987, p.359). 

Este autor considera vagos e imprecisos os termos instrução, qualificação e treinamento, 

embora atualmente sejam utilizados como se houvesse consenso na compreensão do que 

significam. O termo qualificação sugere referir-se ao domínio de uma técnica apreendida após 

anos de treinamento.  

Braverman cita o exemplo do cocheiro que além de ter habilidade com os animais 

precisava entender de carroça, do manejo de ambos, etc. Entretanto, ainda que o tempo 

necessário para tornar-se um bom cocheiro seja muito maior do que o necessário para tornar-se 

motorista, este ultimo é considerado mais qualificado.  

O tempo necessário para aprender a operar uma máquina sofisticada pode ser umas 

poucas semanas e o operário será considerado mais qualificado que o motorista, isto porque a 

valorização da qualificação está sempre atrelada às necessidades momentâneas do mercado e 

não à apropriação de algum ofício, e, mais ainda, não traz qualquer garantia de emprego para o 

trabalhador que consegue acompanhar tais evoluções.  
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Esta definição cambiante do que é estar qualificado faz com que o trabalhador fique sem 

referência sobre o que é preciso fazer para garantir seu lugar.  

O que deixa aos trabalhadores é um conceito reinterpretado e dolorasamente inadequado 

de qualificação: uma habilidade específica, uma operação limitada e repetitiva, ‘a 

velocidade como qualificação’,... hoje o trabalhador é considerado como possuindo uma 

‘qualificação’ se ele ou ela desempenham funções que exigem uns poucos dias e semanas 

de preparo.  (BRAVERMAN, 1987, p.375). 

Outros ainda lamentam terem sido excluídos da escola em função do trabalho, e agora 

estão excluídos do mercado de trabalho por não terem estudado: “por causa da fábrica eu não 

tinha horário para estudar, daí fui mandado embora porque não tinha o primeiro grau.” As 

descrições vêm, em geral, acompanhadas de sentimento de culpa e arrependimento, assim o 

desemprego é vivido de forma dramática pelo trabalhador. “Eu me arrependo de não ter 

estudado”. Sinto-me culpado e arrependido de ter parado de estuda.  

Essa crítica que eles mesmos se fazem têm uma base de percepção equivocada dos 

fenômenos que cercam o desemprego. A relação com as inovações tecnológicas é ainda mais 

absurda quando, ao procurarem empregos, culpam-se por não estarem preparados para as 

mudanças tecnológicas, sem perceberem que essas mudanças tecnológicas estão entre as causas 

do desemprego. “Hoje em dia um torneiro mecânico está precisando ter o segundo grau para 

poder operar os tornos novos. Quando aprende, vem um computador, um programa, e substitui 

o que ele aprendeu, e continua defasado”(Braverman, 1987) 

Isso fica claro em frases do tipo: “a gente se sente pior, porque é no meio de várias 

pessoas você é dispensado, você se sente diferente, se sente menor do que aquelas pessoas e 

mesmo em casa você vê os vizinhos, todo mundo trabalhando, comprando e tal e você dentro 

de casa desempregado.”. 

Essa autodestruição na situação de desemprego pode ser considerada como 

autoconhecimento com lacunas, pois o trabalhador sabe descrever o fenômeno, mas não 

consegue entender as mediações que constituem a essência do problema que ele enfrenta. 

Retira o problema do contexto econômico produtivo e das relações sociais e o transfere para o 

campo individual, para a esfera pessoal. 

Frequentemente ele auto atribui sentimento termos como vergonha. Forrester (1997) o 

percebe como um drama das identidades precárias ou anuladas, um dos mais degradantes 

sentimentos humanos, porque cada um então se crê (é encorajado a crer-se) dono falido de seu 

próprio destino, quando não passou de um número colocado pelo acaso numa estatística.  
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O desemprego em si é nefasto, mas o sofrimento que o gera é pior. Para explicar um 

sentimento de constrangimento que resulta da idéia ou do receio de desonra; exclusão para 

designar o sentimento de estar excluído da sociedade, do consumo, da cidadania; e desamparo 

com estado de prostração e indignação passiva diante da realidade que o desestrutura.  

São categorias psicológicas, comportamentais, desenraizadas da história e da 

materialidade sócio-política, sem conseguir conectar o que sente como produto da lógica 

destrutiva da atual fase do capitalismo e dos novos paradigmas produtivos e ideológicos criados 

pelo capital. 

Tudo isso – que não tem nada de inocente – os leva a essa vergonha, a esse sentimento de 

ser indigno, que conduz a todas as submissões. A abjeção desencoraja qualquer outra 

reação de sua parte que não seja uma resignação mortificada. Pois não há nada que 

enfraqueça nem que paralise mais que a vergonha. Ela altera na raiz, deixa sem meios, 

permite toda espécie de influência, transforma  em vítima aqueles que sofrem, daí o 

interesse do poder em recorrer a ela e a impô-la; ela permite fazer a lei sem encontrar 

oposição, e transgredi-la sem temor de qualquer protesto (FORRESTER 1997, p.12). 
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4 GÊNESE E DESENVOLVIMENTO DO MOVIMENTO OPERÁRIO E SINDICAL 

  

Aqui, fizemos um resgate da história do movimento operário e sindical, sua gênese, 

origens, contexto, significados e concepções ideológicas, buscando compreender o processo de 

construção de identidade, contestação à ordem capitalista, resistência política, combate 

ideológico, movimentação e organização da consciência coletiva da classe trabalhadora, em 

forma de sindicatos, tanto na Europa, quanto no Brasil.  

Neste caso, nossa periodicização se dá a partir da transição da escravidão para o 

trabalho assalariado, o surgimento do capitalismo fabril, e seu desenvolvimento em distintos 

momentos da história econômica, social e política brasileira: República Velha; Brasil Urbano 

Industrial/Era Varas/Estado Novo e a estrutura sindical corporativa, tutelada pelo Estado, e seu 

projeto de aliança e conciliação de classe, que atravessou o período nacional 

desenvolvimentista, a ditadura civil militar; novo sindicalismo, transição para o Estado burguês 

democrático, até o início da hegemonia neoliberal, nos anos da década de 1990. 

4.1 Origens, contexto, significados e concepções ideológicas 

Conforme Antunes (1982), o termo "sindicato" deriva do latim syndicus, proveniente 

por sua vez do grego sundikós, que designava um advogado, bem como o funcionário que 

costumava auxiliar nos julgamentos. Na Lei Le Chapellier, de julho de 1791, o nome síndico 

era utilizado com o objetivo de se referir a pessoas que participavam de organizações até então 

consideradas clandestinas. 

 As origens históricas da organização dos trabalhadores sob o capitalismo estão 

situadas no terreno e contexto histórico-social dos trabalhadores europeus e principalmente 

ingleses, busca compreender o processo contestação, resistência, movimentação e organização 

coletiva da classe, em forma de sindicatos.  

Segundo Coggiola (2007), o início modo de produção capitalista situa-se na segunda 

metade do século XVI e no começo do século XVII, na Inglaterra, quando o capital começa a 

dominar a produção numa escala considerável, seja na forma de uma relação entre capitalistas e 

operários assalariados, seja na forma menos desenvolvida da subordinação de artesãos 

domésticos, que trabalhavam em casa com máquinas e matérias-primas fornecidas pelo 

capitalista. 

No século XVII, as revoluções sociais e políticas na Inglaterra (em 1640 e 1688), 

lutando contra as corporações (grêmios) de ofício privilegiado (que detinham o monopólio da 

produção em certos ramos) e contra os próprios monopólios da Coroa, criaram as condições 

para a expansão do sistema capitalista a todos os ramos da produção.  
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A Revolução Industrial, por isso, pode ser definida historicamente como o momento 

de transição de uma fase primitiva e imatura do capitalismo, na qual o capital crescia 

subordinando a pequena produção mercantil, tirando-lhe progressivamente a sua independência 

como forma econômica, para uma fase na qual o capitalismo criou sua própria forma de 

produção, na unidade produtiva em grande escala (a fábrica) na qual se consuma, 

definitivamente, a separação entre o produtor (o operário) e os meios de produção (propriedade 

privada do capitalista (Goggiola, 2007). 

Engels (2008) em seu livro “ A Situação da Classe Operária na Inglaterra”,  de 1845, 

diz que A história das classes proletárias inglesas começa na segunda metade do século passado 

com a descoberta da máquina de vapor e de máquinas para a manufatura dos tecidos de 

algodão. Estas descobertas deram impulsão à revolução industrial, que transformou, 

simultaneamente, toda a sociedade burguesa.  

Engels diz que a Inglaterra constitui o cenário clássico dessa revolução, tão mais 

irresistível na sua progressão quanto silenciosa em seu processo, sendo, por conseguinte, o 

típico país onde cristaliza o resultado principal desse fenômeno, o proletariado. Só na Inglaterra 

cabe estudar o proletariado em todas suas relações e sob todos seus aspectos. A consequência 

capital das transformações foi a gênese do proletariado, derivada da “vitória do trabalho 

mecânico sobre o manual”. 

 Em meados do século XVIII a sociedade capitalista se expandiu em condições 

favoráveis. O desenvolvimento das máquinas consolida o capitalismo que ingressava na sua 

fase industrial, substituindo a produção artesanal e manufatureira. O maquinismo, agora 

importante para os fabricantes capitalistas na busca de maiores lucros, deixou, como resultado, 

um grande número de operários sem trabalho. O interessante é que esse excedente de mão de 

obra, ao contrário do que muitos imaginam, fortaleceu e ainda fortalece o capitalismo, pois os 

salários poderiam ser reduzidos na medida em que outros trabalhadores, sem emprego, estavam 

dispostos a trabalhar por remuneração menor. 

 Nesse momento, principalmente na Europa e especificamente na Inglaterra, a sociedade 

capitalista constituía-se de duas classes sociais fundamentais e antagônicas: os capitalistas 

(burgueses) que detém e são donos dos meios de produção como as fábricas, as máquinas e as 

matérias-primas, e os proletários (trabalhadores), a maioria da população, que só tem a força de 

trabalho e não detém nenhum meio de produção. Isso quer dizer que, se uma classe trabalha, a 

outra se apropria da produção e de seus resultados. 
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A venda da força de trabalho dos proletários para os capitalistas se dá a partir do 

pagamento de salário, que ao ser rebaixado passa a ser apenas suficiente para a 

reprodução do trabalhador, forçando-o a trabalhar cada vez mais. Vê, ainda, sua mulher e 

filhos, muitas vezes em idade precoce, ingressarem no mercado de trabalho em condições 

desumanas. Lembremos que há dois séculos os trabalhadores não tinham os inúmeros 

direitos trabalhistas que hoje possuímos. O número de trabalhadores nas cidades crescia 

cada vez mais. Se por um lado a grande quantidade de trabalhadores podia representar a 

força que possuíam, por outro a tendência à dispersão se acentuava se não houvesse união 

entre a classe. Ao contrário, os capitalistas tinham um poder pela sua organização e 

coesão. Foi necessário para os trabalhadores à organização no sentido de disporem de 

meios de resistência contra a pressão pela baixa de salários (COGGIOLA, 2007, p.35). 

 Foi assim que nasceram os sindicatos, que tiveram como primeira finalidade impedir 

que os níveis salariais colocassem-se abaixo do nível necessário para a manutenção e 

sobrevivência do trabalhador e de sua família. A formação dos sindicatos impedia, ou ao menos 

diminuía a relação e o trato isolado do patrão com cada trabalhador, que constantemente levava 

a pressões enormes e personalizadas sobre os últimos. O sindicato representava a formação de 

uma condição de certa igualdade frente aos patrões. (Coggiola, 2007) 

 Assim, a primeira função dos sindicatos foi impedir que o operário se visse obrigado a 

aceitar um salário inferior ao mínimo indispensável para o seu sustento e de sua família. 

Referente a isso, Hobsbawn, referente diz que.  

Os sindicatos são, portanto, associações criadas pelos operários para sua própria 

segurança, para a defesa contra a usurpação incessante do capitalista, para a manutenção 

de um salário digno e de uma jornada de trabalho menos extenuante, uma vez que o lucro 

capitalista aumenta não só em função da baixa de salários e da introdução das máquinas, 

mas também em função do tempo excessivo de trabalho que o capitalista obriga o 

operário a exercer (HOBSBAWN, 1983, p. 9.).  

O movimento sindical é uma resposta da classe trabalhadora, de solidariedade e defesa 

de um lado, de revolta contra o modo de produção capitalista e a sociedade burguesa de outro 

lado. Os sindicatos passaram a atuar, de imediato, baseando-se nas lutas cotidianas da classe 

operária. Reuniam os trabalhadores evitando o isolamento e o confronto individual frente ao 

capitalismo.  

Nesse sentido os sindicatos representaram, nos primeiros tempos do desenvolvimento do 

capitalismo, um grande salto organizativo e político dos operários a, saindo do isolamento, 

dispersão e da impotência diante dos capitalistas, para um estágio de união de classe.  

A unidade e consciência da classe são destacadas por Marx como o elemento 

fundamental para que sua luta tenha possibilidade de vitória 

A única potência social que os operários possuem é seu número. Mas a quantidade é 

anulada pela desunião, que se engendra e se perpetua por uma concorrência inevitável. Os 

sindicatos nasceram dos esforços espontâneos dos operários ao lutarem contra as ordens 

despóticas do capital, para impedir ou ao menos atenuar os efeitos dessa concorrência, 
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modificando os termos dos contratos, de forma a se colocarem acima da condição de 

simples escravos. Presentemente os sindicatos se ocupam, em demasia, exclusivamente 

das lutas locais e imediatas contra o capital. Ainda não são suficientemente conscientes de 

tudo o que podem fazer contra o sistema da escravidão assalariada, e mantêm-se bastante 

separados dos movimentos mais gerais e das lutas políticas. Ao se considerarem e 

atuarem como pioneiros e representantes de toda a classe operária, conseguirão reagrupar 

em seu seio todos aqueles que ainda não estão organizados. Ao se ocuparem das 

atividades mais miseravelmente remuneradas, farão nascer, nas grandes massas operárias, 

a convicção de que, em lugar de se circunscreverem a limites estreitos e egoístas, seu 

objetivo tende à emancipação de milhões de proletários subjugados.  (MARX, 1983, p. 

58) 

  O luddismo foi a primeira expressão de revolta coletiva da classe frente à maquinaria.  

O luddismo (o adjetivo deriva de Ned Ludd e foi sugerido em 1779, quando este operário 

inglês do Leicestershire quebrou máquinas que economizavam mão de obra). Devemos 

considerar, sobre isso, que a quebra de máquinas fazia parte, tradicional e rotineiramente, do 

conflito industrial no período do sistema doméstico de fabricação, e nas primeiras fases das 

fábricas e das minas.  

Não era dirigido apenas contra as máquinas, mas também contra as matérias-primas, 

produtos acabados, ou mesmo a propriedade privada dos empregadores, dependendo do tipo de 

danos a que estes eram mais sensíveis, a questão era de hostilidade às máquinas como tais.  A 

destruição era simplesmente uma técnica sindicalista no período anterior e durante as primeiras 

fases da revolução industrial. 

Por isso, ao mesmo tempo em que era um meio de fazer pressão nos empregadores, 

também garantia a solidariedade essencial dos trabalhadores. “O hábito da solidariedade, que é 

o fundamento do sindicalismo eficaz, leva tempo para ser aprendido – mesmo onde, como nas 

minas de carvão, ele é sugerido naturalmente. 

Os ludditas chamaram muita atenção pelos seus atos. Invadiram fábricas e destruíram 

máquinas, que, segundo os ludditas, por serem mais eficientes que os homens, tiravam seus 

trabalhos, requerendo, contudo, movimentos operários e duras horas de jornada de trabalho. Os 

luditas ficaram lembrados como os quebradores de máquinas. Os trabalhadores só podiam lutar 

por meio de demonstrações, gritaria, incitação e vaias, intimidação e violência.  

O luddismo e a sabotagem, embora não eleva prática de destruição de máquinas passou a 

ser cada vez mais hostilizado pelo patronato,  que recorreram aos parlamentos, visando a 

criação de leis mais severas para punir os envolvidos em revoltas. O Reino Unido que já 

possuía em sua legislação uma lei datada de 1721 que definia o exílio como pena máxima para 

a destruição de máquinas, em 1812 como resultado da oposição contínua a mecanização, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://pt.wikipedia.org/wiki/1721
http://pt.wikipedia.org/wiki/1812
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definindo a pena de morte para casos de destruição de máquinas. dos à categoria de doutrinas, 

tinham apesar de tudo de fazer parte dos métodos de luta. 

 Consideramos com isso (e mesmo que ainda hoje muitos pensem que a introdução de 

máquinas nas empresas, principalmente os computadores e os robôs é a responsável pelo cada 

vez mais elevado número de desempregados), que o luddismo representou um momento 

importante na organização dos trabalhadores ingleses.  

Portanto, julgar negativamente os trabalhadores que destruíam as máquinas por verem 

nelas a culpabilidade pelo desemprego e pelos baixos salários, é uma atitude que despreza o 

contexto dessas manifestações. Ao contrário, a destruição das máquinas, além de sedimentar 

uma consciência de solidariedade expressiva, também refletiu na organização do movimento 

sindical posterior. 

 Em 1824 o Parlamento inglês votou a lei de livre associação, que até então era restrita à 

classe dominante. Isso não quer dizer que os sindicatos tenham surgido a partir dessa lei; ao 

contrário, as associações sindicais já existiam na Inglaterra desde o século XVIII, mas eram 

violentamente reprimidas no desempenho de suas atividades, dificultando a organização 

operária. 

Essa conquista dos trabalhadores ingleses fez com que as uniões sindicais (em inglês 

trade-unions) se desenvolvessem por toda a Inglaterra, com um poder bastante acentuado. As 

uniões sindicais passaram a fixar os salários para toda a categoria, além de regulamentar o 

salário em função do lucro, o que possibilitou aumentos que acompanhavam a produtividade 

industrial.  

 Quando a negociação de escalas de salários entre os trabalhadores e capitalistas não era 

aceita pelos últimos, a deflagração das greves era definida. Para impedir que os operários 

voltassem ao trabalho enfraquecendo os movimentos grevistas, as uniões sindicais auxiliavam 

financeiramente os operários em greves ou desempregados através de Caixas de Resistência, 

aumentando em muito a capacidade de luta da classe operária. Isso transformava a diminuição 

de salários e o aumento de horas de trabalho em grandes riscos para os capitalistas. 

 Para avançar a luta, em 1830 foi constituída uma associação geral de operários ingleses 

– a Associação Nacional para a Proteção do Trabalho, com o objetivo de atuar como central de 

todos os sindicatos (reuniu operários têxteis, mecânicos, fundidores, ferreiros, mineiros etc.).·. 

Mas, os capitalistas estavam à busca de cada vez mais lucros e as manobras, golpes, 

pressões, ameaças e constrangimentos eram frequentes. Do surgimento das associações 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pena_de_morte
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sindicais, os patrões, através de ameaças e até de demissões, pressionavam e obrigavam os 

operários a renunciar da participação da vida sindical. Isso fez com que várias associações 

sindicais  fossem posteriormente extintas, demonstrando que a luta dos trabalhadores na 

organização dos sindicatos foi intensamente difícil. 

 Assim, se a história destas Associações “trade-unions” é caracterizada por momentos de 

vitórias e de derrotas, é inegável que elas constituíram a primeira tentativa efetiva de 

organização dos trabalhadores na luta contra os capitalistas. Ao conseguirem abater a 

concorrência existente entre os operários, unindo-se e tornando-se solidários em sua luta, ao 

utilizarem-se das greves como a principal arma contra os capitalistas, os operários conseguiram 

dar os primeiros passos na luta pela emancipação de toda a classe operária. 

As uniões por fábricas, ou trade-unions, eram associações formadas pelos operários, que 

evoluíram e formaram os sindicatos, que eram sistemas de organização que defendiam  seus 

direitos foram violentamente reprimidos pela burguesia à época, pois viam nelas um grande sua 

hegemonia de classe. Como forma de resistência, os trades-unionistas faziam as reuniões 

secretas.  

Em 1824,  diante de todo esse crescimento das lutas operárias, a Inglaterra acaba 

aprovando a primeira lei, que permite a organização sindical dos trabalhadores. [] A partir 

desse momento, começaram a surgir organizações de federações que unificavam várias 

categorias dos trabalhadores, e em 1830 foi fundada a primeira entidade geral dos operários 

ingleses. Chegou a ter cerca de 100 mil membros. 

Em 1866, ocorreu o primeiro congresso internacional das organizações de trabalhadores 

de vários países, que representou um grande avanço na unidade dos assalariados, onde surge a 

fundação da Associação Internacional dos Trabalhadores (AIT). Outro movimento importante 

da organização coletiva dos trabalhadores foi o cartismo.  

Na primeira metade do século XIX, o descontentamento social no Reino Unido Cartismo 

é considerado pela historiografia do movimento operário como o primeiro movimento político 

reformista de trabalhadores britânicos, que ocorreu entre 1836 e 1850 e cujo programa estava 

contido na Carta do Povo, redigida por William Lovett. 

Reivindicava sufrágio universal, direitos eleitorais homogêneos, voto secreto, eleição 

parlamentar anual, elegibilidade dos não proprietários e subsídios para os deputados. 

O desencanto com a reforma eleitoral de 1832, agravado pela aprovação da nova "lei dos 

pobres", em 1834, transformou-se, a partir de 1836, em verdadeira revolução.  



164 

 

 

A primeira petição cartista, para que se transformasse em lei a Carta do Povo, foi 

aprovada pelo movimento de 1838. Como demorasse a ser aprovados pelo Parlamento, os 

partidários da ação violenta, não confiando no apoio dos moderados de Londres, decidiram 

transferir-se para Birmingham, ameaçando deflagrar a greve geral caso a petição fosse 

rejeitada, o que ocorreu em julho de 1839. Com poucas adesões, a greve geral não vingou e 

seguiu-se um período de distúrbios em Birmingham. Lovett e O'Connor acabaram presos e a 

convenção cartista foi dissolvida em 4 de novembro de 1839. 

A segunda petição foi apresentada em 1841, após a libertação dos revolucionários de 

1839. O'Connor fundou a Associação Nacional da Carta e, em conflito com Lovett. No ano de 

1848, a luta do cartismo ganhou novo fôlego com a preparação de uma grande manifestação 

operária. Estimando a mobilização de aproximadamente 500 mil trabalhadores, os líderes 

cartistas esperavam finalmente pressionar o Parlamento no sentido de atender suas principais 

demandas.  

O cartismo teve grande importância para que as questões e problemas da classe 

trabalhadora ganhassem protagonismo nas reivindicações políticas. Logo depois de sua 

existência, diversas leis trabalhistas foram criadas no intuito de combater a exploração da força 

de trabalho e mediar às relações entre os operários e a burguesia industrial. 

Um breve resumo das concepções que fundaram o movimento sindical, no século XIX, 

principalmente a partir das contribuições produzidas por Jones Dari Goettert (2001), e de outros 

pesquisadores sobre o tema, como Ricardo Antunes, Darlan Montenegro, Antonio Ozai, Souza 

e Corcione, Alain Bihr, Osvaldo Coggiola. 

Concepção revolucionária 

As ideias e formas políticas de manifestação e organização foram basicamente na França 

e a Itália, no início do século XI. Considera precursora do Anarquismo. Reivindicavam-se 

revolucionária, enfatizava que a sociedade capitalista não se transformaria através de reformas, 

acreditando que somente a greve geral poderia levar à transformação da sociedade.  

Seus principais teóricos foram o francês Georges Sorel e o italiano Arturo Labriola, que, 

segundo Antunes em O que é Sindicalismo. 7ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1982.  

“acreditavam que a prática da luta exclusivamente econômica, através da ação direta nas 

fábricas e da deflagração da greve geral, constituía-se na única forma de ação 

efetivamente revolucionária da classe operária. Dizia Sorel que a ação direta violenta e a 

greve geral, levando ao conflito as distintas classes sociais, acarretariam uma possível 

vitória dos operários, devido à justiça de sua causa, a sua maioria numérica e a sua 

superioridade física, esquecendo-se que a isto os patrões contrapõem toda a violência da 

força militar e repressiva do Estado capitalista. Sorel ainda rechaçava de antemão a 
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necessidade de luta política, inclusive aquela efetuada no parlamento, e negava qualquer 

forma de organização partidária, entendida sempre como sendo utópica e reacionária” 

(ANTUNES, 1982, p.20). 

Concepção anarquista 

 Como os revolucionários, os anarquistas também negavam veementemente a luta 

política e enfatizavam a importância e a exclusividade dos sindicatos no processo de 

emancipação da sociedade. Para Bakunin, um de seus teóricos, “os sindicatos, além de 

“organização natural das massas”, seriam o.  

“Único instrumento de guerra verdadeiramente eficaz” na construção da sociedade 

anarquista baseada na autogestão e na negação de qualquer forma de administração 

estatal. Proudhon, Kropotkin e Malatesta foram outros teóricos desta concepção libertária. 

Embora comportando algumas tendências distintas, o anarquismo enfatizava o papel do 

sindicato não só como órgão de luta, mas também como núcleo básico da sociedade 

anarquista. A concepção anarquista propagou-se nos países europeus de menor 

desenvolvimento capitalista e, consequentemente, de menor concentração industrial, onde 

predominavam as pequenas indústrias como na Espanha, França, Itália, Portugal, e 

penetrou também na maioria dos países latino-americanos. (ANTUNES, 1982, p. 21) 

A palavra anarquismo tem origem no termo grego anarkhos, cujo significado é, 

aproximadamente, sem líder, sem hierarquia, sem governo. O anarquismo é frequentemente 

apontado como uma ideologia negadora dos valores sociais e políticos prevalecentes no mundo 

moderno: o Estado laico, a lei, a ordem, a religião, a propriedade privada etc.  

De fato, como ideologia libertária e profundamente individualista, o anarquismo 

defende a ruptura com todas as formas de autoridade política e religiosa, a propriedade privada 

e quaisquer outros tipos de normas institucionais que cerceiem a liberdade do indivíduo em 

sociedade e na esfera da vida privada.   

No fundamento da ideologia e política anarquista está a supressão de todas as formas 

de dominação e opressão vigente na sociedade moderna daria lugar a uma comunidade mais 

fraterna e igualitária. Mas a igualdade e a solidariedade comunitária seriam resultados de um 

esforço individual a partir de um longo e permanente trabalho de educação política da classe.  

Quanto às origens do anarquismo, não há consenso entre os historiadores sobre as 

origens da ideologia anarquista. Mas é possível afirmar que alguns pensadores e teóricos, como 

o inglês William Godwin, que em 1793 publicou o livro “Indagação relativa à justiça política”, 

o francês Pierre-Joseph Proudhon, que em 1840 publicou “Que é a propriedade?”, e o alemão 

Max Stirner, que publicou” O indivíduo e sua propriedade”, influenciaram decisivamente o 

conteúdo da ideologia anarquista. 

A crítica da propriedade privada e do Estado burguês feita pelos ideólogos anarquistas 

resultou no desenvolvimento do trabalho de conscientização e mobilização das massas 
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proletárias (ou seja, o operariado). Em muitos aspectos, a ideologia anarquista se assemelhava à 

ideologia socialista - principalmente no tocante a luta de classes, a defesa das classes 

oprimidas, a crítica da propriedade privada, da sociedade e do Estado burguês. Por conta disso, 

durante décadas os anarquistas e os comunistas se aliaram na organização dos movimentos 

revolucionários.  

Na Europa do século 19, destacou-se o trabalho do intelectual e revolucionário russo 

Mikhail Bakunin, responsável pela sistematização de muitos princípios, ideias e valores que 

vão compor a ideologia anarquista. Bakunin inspirou inúmeros movimentos anarquistas por 

todo o continente.   

Para ele, a liberdade é o direito absoluto de todo homem ou mulher maior de só 

procurar na própria consciência e na própria razão as sanções para seus atos, de determiná-los 

apenas por sua própria vontade e de, em consequência, serem responsáveis primeiramente 

perante si mesmos, depois, perante a sociedade da qual fazem parte, com a condição de que 

consintam livremente dela fazerem parte (Bakunnin, 1992). 

Outro importante intelectual do anarquismo, contemporâneo de Marx, com quem 

estabeleceu uma das mais contundentes polêmicas, foi Proudhon, foi Precursor do anarquismo 

enfatizava o respeito à pequena propriedade, propondo a criação de cooperativas sem fins 

lucrativos voltadas para o auto-abastecimento e de bancos que concedessem empréstimos sem 

juros aos empreendimentos produtivos e crédito gratuito aos trabalhadores. Dizia que o Estado 

deveria ser destruído, sendo substituído por uma "república de pequenos proprietários" 

organizada num sistema federativo. (Proudhon, 1992) 

Da atuação dos anarquistas no movimento sindical derivou outra corrente, vinculada 

ideologicamente a este, trata-se do anarco-sindicalismo, como corrente sindicalista que adquiriu 

esta denominação a partir da cisão provocada no 5º Congresso da AIT (Primeira Internacional 

dos Trabalhadores), em Haia, no ano de 1872, e que foi adotada por um grupo significativo os 

operários brasileiros até a década de 1930.  

O anarco-sindicalismo pode ser considerado uma doutrina e um método de luta. Em 

sua doutrina, o trabalhador é visto como uma célula importante da sociedade e, por isso, deve 

ser aperfeiçoado e desenvolvido. Como método de luta, busca a anulação do sistema capitalista 

pela ação direta, pela greve geral revolucionária e pela substituição por um novo tipo de 

sociedade fundada na autogestão.  

A união da corrente ideológica anarquista com o sindicalismo não se deu desde o 

princípio e nem de forma harmoniosa e regular. O primeiro contato foi feito com a entrada de 

Bakunin e seus adeptos na AIT. Tal inserção foi contestada por alguns anarquistas, como Errico 

http://educacao.uol.com.br/biografias/klick/0,5387,2289-biografia-9,00.jhtm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bakunin
http://pt.wikipedia.org/wiki/AIT
http://pt.wikipedia.org/wiki/Errico_Malatesta
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Malatesta, que acreditavam que os sindicatos não eram locais propícios para a prática 

revolucionária uma vez que serviam a interesses meramente econômicos e, portanto, até mesmo 

retrógrados em relação a uma possível revolução que deveria estar focada na abolição do 

Estado e de toda exploração dos homens uns sobre os outros, assim com a autogestão da 

produção. No entanto, a difusão do pensamento anarquista nas organizações sindicais ganhou 

significativa força em países como França, Itália e Espanha. 

No Brasil do início do século XX, com chegada dos imigrantes europeus, o 

desenvolvimento de sindicatos de base anarquista foi predominante. O anarcossindicalismo foi 

a principal base política e organizativa de reivindicações do movimento operário brasileiro no 

início do século XX,  e de grandes greves como foi a greve de 1917. Adiante, abordaremos essa 

construção sócia histórica do movimento sindical no Brasil. 

Concepção reformista 

 Segundo Antunes, a concepção reformista teve suas bases no “trade-unionismo” inglês, 

já discutido anteriormente, e se opõe à atuação revolucionária do proletariado.  

Sem negar o princípio de que os sindicatos constituem um meio de luta a fim de obter 

reivindicações justas, os reformistas pretendem uma simples melhora da situação dos 

trabalhadores dentro do sistema capitalista. O maior exemplo dentro desta corrente é o 

sindicalismo norte-americano. Na herança dos trade-unions, o sindicalismo norte-

americano pauta sua atuação no terreno estritamente economicista e reivindicatório, 

nunca abalando, mas sim se ajustando ao sistema capitalista. Sua recusa a um 

“sindicalismo político”  é violenta e data desde a criação da Federação Americana do 

Trabalho, em fins do século XIX, quando a luta operária grevista atingiu ampla 

repercussão (mais de cinco mil greves em 1886), objetivando conquistar a jornada de oito 

horas. (ANTUNES, 1982, p.22) 

 

Mesmo com as lutas do fim do século XIX, a Federação Americana do Trabalho pratica, 

até hoje,  

Um sindicalismo que nega a luta de classes e que se limita a uma estreita defesa dos 

interesses econômicos. O movimento sindical norte-americano, neste seu apoliticismo, 

expressa uma ideologia conservadora e adequada aos interesses do capitalismo e, apesar 

de ter sua estrutura sindical totalmente independente do Estado, não consegue exercer 

uma atuação autônoma, uma vez que sua prática sindical encontra-se totalmente 

subordinada à ideologia capitalista dominante, da qual objetiva extrair algumas melhorias 

para o operário norte-americano. (ANTUNES, 1982, p.22) 

Foi em 1824, que o parlamento inglês – Câmara dos Comuns – votou uma lei 

reconhecendo o direito de associação que até então era restrito às classes dominantes. 

Conquistado o direito de livre associação, vem à luz as uniões operárias. Considerados os 

primeiros sindicatos, ou trade-unions, como as chamam os ingleses, logo se desenvolveram por 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Greves_oper%C3%A1rias
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toda a Inglaterra, em todos os ramos de produção, e com tempo tornaram-se bastante 

poderosas. 

Engels (1985) explica que as trade-unions tinha o objetivo de fortalecer o operário na 

luta contra a exploração capitalista. Assim, passaram a fixar os salários para toda a categoria, 

evitando com isso que o operário atuasse isoladamente na luta por melhores salários. 

Começaram também a regulamentar os salários em função do lucro, obtendo aumentos que 

acompanhavam a produtividade industrial e nivelando-os para toda a categoria.  

Negociavam suas propostas com os capitalistas e, quando eram rejeitadas, deflagravam-

se as greves. Auxiliavam financeiramente os operários em greve ou desempregados, através das 

Caixas de Resistências, o que aumentava a capacidade de luta. 

Em seguida surgiram as Federações que passaram a agrupar as várias categorias de uma 

região. Em 1830 constituiu-se uma associação geral de operários ingleses – a Associação 

Nacional para a Proteção do Trabalho – cujo objetivo era atuar como central de todos os 

sindicatos.  

Reunia cerca de cem mil membros do setor dos têxteis, mecânicos, fundidores, ferreiros, 

mineiros etc. Tinha uma publicação periódica, A Voz do Povo, com uma tiragem inicial de 

trinta mil exemplares. A associação era liderada por Jonh Dohert, operário que já nos anos 20 

era secretário do Sindicato dos Fiadores de Algodão de Manchester.  

A função principal da Associação Nacional era resistir de forma unificada à diminuição 

dos salários e dar apoio aos operários em greve. Uma vez desrespeitado o salário fixado pelas 

trade-unions, enviavam uma delegação junto ao patronato exigindo sua aceitação. Se isso não 

fosse suficiente, recorria-se à paralisação daquele ramo ou setor.  

À medida que surgiam as associações sindicais, os capitalistas começaram a pressionar e 

obrigar os operários a renunciar à luta sindical. Assim, várias associações foram extintas
27

. Isso 

demonstra como foi árdua a luta dos operários pela sua organização nos sindicatos. 

 

                                                 
27

 Engels (1985) afirma que as primeiras organizações  de resistência dos operários foram as Sociedades Secretas. 

O movimento mais consciente da classe operária começou a desenvolver-se já no final do século XVIII. Sob 

influência da grande Revolução Francesa de 1789, surgiram na Inglaterra as primeiras sociedades secretas de 

operários. A dos sapateiros de Londres era dirigida por Tomas Hardy; a dos alfaites, por Frances Place.  

Na escócia os tecelões de Glasgow organizaram já em 1812 uma greve, graças a uma associação secreta. 

D. Riazanov, numa de suas conferências na Academia Comunista de Moscou em 1923, afirma que a primeira 

organização revolucionária da Inglaterra surgiu entre os anos de 1791/92, denominada Sociedade de 

Correspondência, procurando ligar as várias associações até proibidas. As associações secretas foram proibidas e 

seus dirigentes perseguidos. Ao final, suas lutas não deram muitos resultados. O segredo que envolvia sua 

existência travava seu desenvolvimento.  
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Concepção cristã 

Souza e Corcione (2012) a partir da encíclica Rerum Novarum (Das coisas novas), 

publicada pelo Papa Leão XIII, em 15 de maio de 1891, a Igreja Católica adota oficialmente 

uma doutrina para a sua atuação no movimento social, principalmente no sindicalismo. Até esta 

data, essa instituição ainda preservava suas tradições elitistas em aristocráticas, próprias de 

período feudal. Durante o feudalismo, a Igreja possuía grande poder. Ela era a maior 

propriedade feudal da Europa, controlando cerca de 1/3 das terras agricultáveis. Exercia com 

exclusividade o poder religioso, sendo o poder espiritual do sistema em vigor. E era também o 

poder político.  

Os feudos, dispersos e constituindo-se como mini-Estados, dependiam da instituição 

religiosa para manter o controle político. A Igreja exercia esse poder, via seus tabus 

ideológicos, para preservar a “pureza da alma humana” e através da repressão - tão marcante no 

período da Inquisição. A igreja resistiu violentamente ao fim do feudalismo. Segundo o sermão 

mais conhecido na Europa no século XVI, “Deus fez clérigos, mas os demônios fizeram a 

burguesia”.  

O capitalismo, entretanto vigora, a Igreja perde poder, tanto econômico, como político. 

Posteriormente, entretanto, a própria burguesia dá espaço para a refundação da Igreja. 

Depende dela também para controlar o jovem proletariado. A Igreja se adapta ao novo 

sistema social, apesar de num primeiro momento manter suas tradições aristocráticas.  

Esse conservadorismo não corresponde à mentalidade emanada do novo sistema. As 

relações capitalistas de produção enfraquecem os preconceitos religiosos O proletariado, 

diferente do servo camponês, é um homem “livre”. Surgem os primeiros conflitos de 

classe, o luddismo, as greves, e também as novas formas de organização dos explorados - 

os sindicatos e as cooperativas. Parcelas da jovem classe operária se aproximam das 

ideias anarquistas e marxistas. A Igreja perde base social. A religiosidade popular não 

garante mais a sustentação da instituição católica (SOUZA E CORCIONE, 2012, p.19). 

 

Daí o surgimento da Rerum Novarum, que é um marco na viagem da Igreja católica com 

vista aos movimentos sociais. De acordo com essa encíclica papal, existe no capitalismo “uma 

desigualdade natural, necessária e conveniente para o homem. Os exageros de injustiças devem 

ser reformados, procurando encontrar-se função social” do capital, para torná-lo um sistema 

“justo e equitativo”.  

Entre capital e trabalho não deve haver antagonismos, luta de classes obedecendo-se os 

princípios da “caridade cristã”. A Confederação Internacional dos Sindicatos Cristãos, central 

sindical fundada no Congresso de Haia, em 1920, chega a afirmar que “a vida econômica e 

social implica a colaboração de todos os filhos de um mesmo povo.” Rejeita, portanto, a 

violência e a luta de classes.  
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A Rerum Novarum vai criticar tanto o socialismo como o liberalismo. O para qualifica o 

pensamento socialista como falso, porque prega a supressão da prioridade privada - “que 

é um direito natural dos homens”. Além disso, Leão XIII considera as ideias socialistas 

subversivas, “porque gera ódios e extingue nos homens o estímulo ao trabalho”. Para a 

Rerun Novarum, “o capital e o trabalho devem viver em colaboração um com outro, 

obedecendo aos princípios da caridade cristã”. Ela confia a sorte dos trabalhadores à ação 

do Estado, que deve estabelecer leis para proteção e promoção do ser humano. A 

encíclica propunha a criação dos sindicatos aos moldes das antigas corporações de 

artesãos e também estimulava a formação de associações mutualistas. Com base nessa 

doutrina, os militantes católicos atuaram no sindicalismo com uma concepção reformista, 

de conciliação de classes. Eles rejeitaram energicamente as greves e outras formas de 

confronto. Defenderam o papel assistencialista dos sindicatos. Para realizar as reformas 

graduais no capitalismo, afirmam que o terreno propício é a própria Igreja - já que ela 

reúne patrões e empregados, “filhos de um mesmo Deus”. O fundamental é a paz social, a 

harmonia entre as classes, tendo como mediadora a Igreja - que dessa forma tenta 

readquirir o seu poder político. (SOUZA E CORCIONE, 2012, p.20). 

 

Outra característica fundamental do sindicalismo cristão é o anticomunismo.  Muitos 

historiadores, inclusive católicos, afirma que a Igreja só passou a se preocupar com o 

movimento sindical como forma de se contrapor ao aumento da influência das ideias 

revolucionárias. Ela nasceu, sobretudo para enfrentar o avanço do socialismo, particularmente a 

revolução social do marxismo.  

Uma das causas do fraco desenvolvimento da corrente cristã é que ela não atuará nos 

sindicatos como organismos de luta por conquistas materiais, mas para proteger os 

trabalhadores católicos contra os perigos socialistas. 
28

 

Outra razão, segundo o autor,  

É que “o sindicalismo cristão aparece tardiamente (43 anos depois do Manifesto 

Comunista de Marx e Engels), quando as massas proletárias, desiludidas também no 

plano espiritual (desconfiança da irmandade capitalismo-poder-igreja), haviam 

abandonado as Igrejas, católicas ou protestantes, ou melhor, tinham sido abandonadas por 

estas”. Os estatutos dos Círculos Operários Católicos no Brasil são bem elucidativos. Um 

dos primeiros itens de seu objetivo era o “combate ao comunismo” (SOUZA E 

CORCIONE, 2012, p.21). 

 A concepção corporativista 

 A concepção corporativista teve sua origem nas primeiras décadas do século XX, 

durante a vigência do fascismo na Itália. Seu aparecimento só foi possível através da violenta 

                                                 
28

 No Brasil, a Igreja fez inúmeras tentativas para implantar o plurisindicalisno. Desde o início da atuação 

organizada dos católicos  no sindicalismo brasileiro, tendo a frete o cardeal Sebastião Leme, a Igreja organizou os 

círculos operários, que atuavam por fora dos sindicatos existentes. Na Constituinte de 34, os deputados vinculados 

à Igreja defenderam, juntamente com a reação, a implantação do pluralismo sindical - que inclusive é aprovado. 

Em pleno Estado Novo, a hierarquia católica apresenta ao ditador Getúlio Vargas a proposta de transformar os 

aproximadamente 400 círculos operários católicos existentes em sindicatos paralelos. E na Constituinte de 45, 

mais uma vez, os deputados eleitos com o apoio do LEC (Liga Eleitoral Católica), defendem, juntamente com os 

parlamentares da UDN, a implantação do plurisindicalismo. O sindicalismo cristão também foi muito imponte na 

construção do novo sindicalismo/CUT. (Ozai, 2001) 
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repressão ao movimento sindical e operário antifascista, acabando com as verdadeiras 

lideranças operárias, além de uma prática de intensa manipulação das massas populares.  

Em 1927 Mussolini decretou a Carta Del Lavoro, que organizou os sindicatos italianos 

nos moldes corporativistas: as corporações tornaram-se subordinadas e dependentes do Estado 

fascista. Expressava a política da paz social, da colaboração entre as classes, conciliando o 

trabalho ao capital, negando violentamente a existência da luta de classes, com o nítido objetivo 

de garantir a acumulação capitalista em larga escala e com um alto grau de exploração da classe 

operária.  

Nos sindicatos fascistas participavam patrões e operários, capitalistas e proletários, 

procurando fundamentar e implementar a ideologia corporativista. É importante ressaltar que o 

corporativismo somente se organizou depois que os trabalhadores foram privados de qualquer 

representação, quando foram destruídos todos os partidos políticos da classe operária, liquidada 

a liberdade sindical, liberdade de reunião e demais liberdades
.
 (Antunes, 1982; Goettert, 2001). 

Concepção comunista  

As matrizes fundamentais são as ideias e os escritos de Marx e Engels, segundo as o as 

questões que dizem respeito aos trabalhadores, sob o modo de produção capitalista, só podem 

ser resolvidas coletivamente, pela classe em movimento, como sujeito histórico, pela via 

política, com a organização de trabalhadores  em sindicatos e fundamentalmente em partidos. 

A luta pela conquista do poder político passa essencialmente pela destruição do poder 

político e econômico da burguesia, classe dominante, via tomada do Estado. Como processo e 

produto dessa ruptura, a estratégia está na construção do socialismo, modo de produção 

baseado na propriedade coletiva e na hegemonia (domínio) dos trabalhadores, etapa que faria a 

transição para a sociedade  sem classes e sem Estado – a comunista 

A concepção comunista se instaura nos sindicatos e buscou ampliar radicalmente a sua 

atuação economicista para o próprio fim do sistema capitalista, aproveitando os vislumbres de 

consciência política que a atuação econômica introduzia no operariado, e elevando esta 

consciência ao nível de uma consciência verdadeiramente revolucionária.  

A principal experiência engendrada pelo sindicalismo de concepção comunista foi na 

Rússia. Com o czarismo (governo de czares, imperadores) fase imperial anterior à Revolução 

Socialista em 1917, os sindicatos que surgiram nos fins do século XIX foram locais de 

organização fundamentais para o avanço da classe operária. Em São Petersburgo, por exemplo, 

o movimento sindical foi muito ativo, sendo justamente daí que nasceu a Revolução de 

Fevereiro, que antecipou a Revolução Socialista de Outubro. 
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Assim, com a tomada do poder pelos trabalhadores, o sindicato deveria tornar-se uma 

organização educadora da massa operária, uma organização que dá instrução, uma escola de 

governo, uma escola de administração, enfim, uma escola de comunismo: “É uma escola de 

tipo completamente desconhecido no capitalismo, pois nos sindicatos não há mestres e alunos, 

mas sim uma escola que cada vez mais forma os setores mais avançados do proletariado”. 

A concepção comunista de sindicalismo ressalta a importância da atuação dos 

comunistas dentro dos sindicatos para transformar a luta trade-unionista numa luta mais ampla 

pelo fim do sistema capitalista, aproveitando os vislumbres de consciência política que a 

atuação econômica introduz no operário e elevando esta consciência ao nível de uma 

consciência revolucionária. 

Lênin (1988) no seu cada dia mais revisitado clássico “Esquerdismo, a doença infantil do 

comunismo”, a própria história da classe operária confirma essa verdade. O desenvolvimento 

do proletariado, porém, não se realizou, e nem podia realizar-se, em nenhum país de outra 

maneira senão por intermédio dos sindicatos e por sua ação conjunta com o partido da classe 

operária.  

Na concepção de Lênin, de fato, de todas as organizações de massas, os sindicatos são 

aquelas de que mais a classe operária participa e onde mais se mobiliza para lutar por seus 

direitos e reivindicações. Constitui, portanto, um enorme prejuízo para o partido os comunistas 

não compreenderem a importância da atuação nos sindicatos, não compreenderem que para 

impulsionar a revolução é necessário que ingressem nos sindicatos e se apoiem neles. 

 Enfático contra o esquerdismo, Lênin (1988) diz que, equivocadamente, os comunistas 

alemães ‘de esquerda’ deduzem, por causa da existência de um caráter reacionário e 

contrarrevolucionário  dos chefes dos sindicatos que é necessário… sair dos sindicatos, 

renunciar ao trabalho neles, criar formas de organização operária, novas, inventadas! Uma 

estupidez tão imperdoável, que equivale aos melhores serviços que os comunistas podem 

prestar à burguesia. 

Portanto, não atuar nos sindicatos – mesmo os que têm chefes oportunistas e reacionários 

– significa abandonar as massas operárias, em particular as mais atrasadas, à influência desses 

oportunistas e reacionários; significa beneficiar a burguesia e sua dominação política e 

ideológica sobre o proletariado. 

A concepção socialista ou social-democrata 

 Segundo Alain Birh (1998) a concepção política sindical denominada socialista ou 

social-democracia surge no final do século XIX. Mas se consolidou no período anterior 
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Primeira Guerra Mundial (1914-1917), em que o movimento operário vai ser progressivamente 

dominado por forças políticas e ideológicas que se identificam, então, na denominação de 

social-democracia. Essa progressiva hegemonia projeto que propõe ao proletariado emancipar-

se do capitalismo de Estado, emancipando o Estado do capitalismo. Projeto que se baseia na 

ideia do proletariado se libertar da exploração e da dominação pelo capital conquistando e 

exercendo o poder do Estado, tomando esse poder da burguesia e de seus aliados políticos – o 

Estado como a via obrigatória e inevitável da emancipação do proletariado, ou seja, a 

estatização do capitalismo. 

 Duas variantes podem ser apontadas na concepção social-democrata. A primeira que 

enfatiza as reformas de estrutura como a nacionalização dos monopólios industriais chaves, o 

controle mais ou menos direto de grandes grupos financeiros e a conquista do poder de Estado 

por via legal – eleitoral. Legalismo, juridicidade, parlamentarismo para o partido e a busca de 

contratos coletivos para os sindicatos, resumem essa variante. 

 A Segunda, a variante “revolucionária”, diferente da concepção revolucionária, visa à 

expropriação da burguesia e de seus aliados pela estatização do conjunto dos meios de 

produção, destinada a lançar as bases de um desenvolvimento autocentrado, planificado pelo 

aparelho de Estado.  

Em ambas as variantes, a estatização do capitalismo e a tutela política e estatal sobre a 

classe do proletariado é uma constante. O Estado aparece como transcendente (acima das 

classes sociais, “neutro”) e resolvendo as contradições inerentes à acumulação do capital. 

Internamente, os traços organizacionais podem ser sintetizados em: reprodução das 

características do próprio Estado; centralização da ação; delegação do poder; 

hierarquização burocrática; segredo em torno dos vértices da organização; etc. “Daí a 

preeminência da organização partidária sobre as organizações sindicais e os movimentos 

mutualistas e cooperativos (BIHR, 1998, p.23). 

 Os partidos políticos e os demais defensores desse modelo do movimento operário estão 

convencidos que, deixado a si próprio, os trabalhadores são incapaz de ultrapassar o nível da 

consciência imediata (a de seus interesses econômicos e políticos imediatos), que se exprimirá 

na organização e na prática sindicais. Portanto, entendem que o movimento sindical deve ser 

dirigido, primordialmente, por um grupo de vanguarda, capaz de definir, organizar e conduzir 

os trabalhadores, e 

Dar “as costas ao projeto comunista” de uma sociedade em que o poder político seria 

coletiva e igualitariamente exercido pelo conjunto de seus membros, o modelo social-

democrata do movimento operário não ultrapassa, de fato, o horizonte de uma sociedade 

que, por estar dividida em múltiplas esferas opostas e rivais, não chega a reconstituir sua 

própria unidade senão na e pela construção de um aparelho de Estado fora e acima dela. 

Horizonte que constitui, para sempre, o da prática e pensamento próprios do universo 

capitalista (BIHR, 1998, p.22 
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 A concepção social-democrata cresce no pós 2ª Guerra Mundial (pós 1945), 

estendendo-se até as vésperas da atual crise do capitalismo (a partir de meados da década de 70 

até os nossos dias). Mas, por que o modelo social-democrata teve maior êxito, no século XX, 

que outras concepções?  

Em primeiro lugar, diz Bihr, pela impregnação do fetichismo do Estado no próprio seio 

do proletariado e do movimento operário. Um aparente poder público impessoal, “neutro”, com 

forma parlamentar de Estado e participação dos partidos políticos. Em segundo lugar, aliado ao 

fetichismo do Estado, a personificação de uma burocracia administrativa, uma camada de 

intelectuais e gestores com a função de implementar o as políticas capitalistas de 

desenvolvimento econômico e social, também de cuidar das negociações entre capitalistas e 

trabalhadores, cumprindo o papel de Estado como intermediador, negociador.  

Essa burocracia com interesses em modernização capitalista da sociedade, racionalização 

de seu desenvolvimento econômico, moralização de sua direção política, democratização de 

suas estruturas e, particularmente, dos aparelhos de Estado, articulava alianças com as 

organizações sindicais dos trabalhadores, mas garantindo para si a hegemonia dessa aliança, 

objetivando tomar a direção do próprio movimento sindical.  

 Fundamentalmente, ocorria um compromisso entre capital e trabalho: o compromisso 

fordista. Compromisso que não se deu diretamente entre os membros das próprias classes, 

 Mas entre intermediários organizacionais e institucionais que lhes serviram de 

representantes oficiais, adquirindo ou reforçando esse status nessa ocasião: organizações 

sindicais e políticas do movimento operário, de um lado, organizações profissionais do 

patronato, de outro, com o Estado entre elas, presente ao mesmo tempo como juiz 

(responsável, árbitro) e como parte interessada: ficaria encarregado de colocá-lo em 

prática visando ao interesse geral do capital, cuidando para que fosse aplicado e 

respeitado por meio de organizações representativas de cada uma das classes em luta. 

(BHIR, 1998, p.24) 

 Com esse compromisso, a classe trabalhadora e o movimento sindical renunciavam à ao 

que eles denominam de uma aventura histórica, em troca da estabilidade e seguridade social. 

Uma relativa estabilidade de emprego, um crescimento de seu “nível de vida”, uma redução de 

seu tempo de trabalho, a satisfação de certo número de suas necessidades fundamentais 

habitação, saúde, educação, formação profissional, cultura, lazer, etc.. Mas, o compromisso 

fordista só podia ser renovado enquanto o próprio modelo de desenvolvimento do capitalismo 

ocidental que ele tornaria possível fosse viável. 

Essa concepção teve enorme participação na composição do projeto sindical da CUT e 

do PT. E tem hegemonia hoje no movimento sindical brasileiro, como temos discutido neste 
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trabalho. Mesmo num contexto de regressão social e desmonte dos direitos dos trabalhadores, 

redução do papel do Estado. 

 

4.2 Nascimento e construção da classe trabalhadora e do movimento sindical no Brasil 

 

Estudar história é necessariamente fazer escolhas, excluir abordagens, definir 

prioridades, delimitar recortes. Os objetos de estudos - os fatos históricos – nos são colocados à 

interpretação, mobilizados pela ideologia e pela intencionalidade do autor, sempre de formas 

multidimensionais, se expressam sempre em possibilidades multifacetadas, diferentes enfoques.  

Coerentes com o central desta tese, de analisar o movimento sindical, no contexto dos 

determinantes e condicionantes sócio históricos e políticos do modo de produção cpitalista e 

suas metamorfoses, enfocaremos um dos cenários dessa transição, essencialmente no mundo do 

trabalho, nos primeiros anos de afirmação da classe operária, nas suas adversas condições 

concretas de sobrevivência, seu crescimento e abrangência num ambiente de exclusão social, 

sua situação social e política, a luta pelos direitos trabalhistas e os primeiros passos do que seria 

o surgimento do movimento sindical brasileiro. 

A transição do trabalho escravo para o trabalho livre assalariado se dá na virada do 

século XIX para o XX, com a abolição formal da escravidão, a crise do Império e o nascimento 

do Estado Republicano oligárquico e do capitalismo industrial em nosso país. Nesse contexto, 

se definem os projetos de República, com papel dirigente destinado às oligarquias cafeeiras, 

marcadas por intensas lutas de resistências e mesmo de insurreições populares, e em que 

entram em cena os operários e os outros trabalhadores urbanos, desempenhando papéis 

preponderantes nos rumos políticos da nação capitalista que ora se afirmava.  

A industrialização e a urbanização dão seus primeiros passos, tendo no trabalhador um 

dos sujeitos históricos fundamentais, na rica experiência produzida a partir do encontro entre os 

negros recém-liberados do regime de cativeiro e os operários vindos da Europa para o trabalho 

na indústria. 

O movimento sindical estabelece seu terreno histórico concreto a partir das experiências 

desenvolvidas pelos anarquistas/anarco-sindicalistas, comunistas, socialistas e sociais 

democratas (suas concepções foram discutidas anteriormente), neste capítulo, correntes 

políticas e ideológicas do movimento operário e sindical internacional, que influenciaram 

decisivamente no surgimento do movimento operário organizado no Brasil, que tem seu auge 

na formação do Partido Comunista Brasileiro, em 1922. 
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Ainda permanecem vivas e atuais as palavras ditas por Marx e Engels no Manifesto 

Comunista, reproduzidas pelos participantes do I Congresso Socialista Brasileiro, em 1892, no 

Manifesto aos Proletários, no primeiro parágrafo. 

A história das sociedades humanas, desde que se constituíram e onde quer que 

envolvessem, é a história mesma da luta de classes; e desse pugnar incessante resultou, 

com o decorrer dos tempos, a eliminação de algumas dessas classes, podendo-se 

atualmente considerar que somente duas permaneceram extremadas em campos adversos, 

inconciliáveis em seus interesses: Tais são a classe burguesa e a classe dos assalariados. 

(MARX/ENGELS, 1990, p. 7) 

Segundo Antunes (1991), a origem da classe operária brasileira remonta aos últimos 

anos do século XIX e está vinculada ao processo de transformação na nossa economia, cujo 

centro agrário exportador cafeeiro ainda predominante. Porém, ao criar o trabalho assalariado 

em substituição ao escravo, ao transferir parte de seus lucros para as atividades industriais e ao 

propiciar a constituição de um amplo mercado interno, a economia exportadora criou, num 

primeiro momento, as bases necessárias para a constituição do capital industrial no Brasil.  

E com isso criou também os primeiro núcleos operários, instalados, fundamentalmente, 

na região de São Paulo e Rio de Janeiro. Foi no bojo desse processo que surgiram as primeiras 

lutas operárias no Brasil 

Em meados do século XIX no Brasil, o mundo do trabalho era basicamente constituído 

por escravos e por pequenos lavradores que trabalhavam no campo e cultivavam a terra para 

seu sustento. Nas cidades os trabalhadores livres eram artesões, que trabalhavam em pequenas 

oficinas onde faziam o seu trabalho. Havia também a presença de um contingente de 

comerciantes e funcionários públicos.  

A força de trabalho imigrante torna-se a alternativa para os fazendeiros, estes passaram a 

contratar, de outros países, os trabalhadores livres que estivessem dispostos ao assalariamento. 

Isso trouxe uma grande vantagem para os fazendeiros, eles não precisavam mais comprar 

escravos. Além disso, os salários eram baixos e, como o fazendeiro cedia um pedaço de terra 

para o imigrante plantar, eles mesmo tratavam de produzir alimentos para sua sustentação e de 

sua família.  

Os trabalhadores assalariados, que não eram obrigados a trabalhar à força como escravos 

produziam mais por que ganhavam por produção. Assim, o capital que os fazendeiros 

investiam na compra e manutenção de escravos, poderia ser economizado ou transferido para 

investimentos em máquinas, estradas de ferro ou na indústria. 

O fim a abolição formal da escravidão,  em 1888, e a contratação de milhares de 

trabalhadores europeus livres assalariados para trabalhar nas atividades ligadas ao café e 

açúcar, propiciou o surgimento de um grande número de pessoas que podiam comprar os 
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produtos industrializados e outras mercadorias. Criava-se assim o mercado consumidor, um dos 

motivos de ser do capitalismo industrial e do liberalismo econômico, em voga na Europa, e que 

fundamentou, a partir da Inglaterra, a necessidade de encerrar o regime escravocrata existente 

desde meados do século XVI no Brasil. 

Para criar uma indústria eram preciso existir capital para investir na produção e um 

grande número de trabalhadores dispostos a vender força de trabalho. Era preciso encontrar um 

grande contingente de trabalhadores que não tivessem outra forma de ganhar a vida, a não ser 

trabalhando em troca de salário. Essas pessoas existiam e eram os antigos escravos que 

deixavam as fazendas e os imigrantes, que chagavam ao Brasil em grande número, em busca de 

trabalho e de melhores condições de vida. 

Os trabalhadores recém-libertos da escravidão não possuíam habilidades técnicas para o 

trabalho fabril. Os operários imigrantes tinham experiência do trabalho industrial e da cultura 

operária e sindical. Desse encontro vai nascer a classe operária, o proletariado brasileiro. 

Com o nascimento das fábricas, o trabalho assalariado se tornou uma forma comum de 

trabalho no Brasil. Com o trabalho assalariado, o trabalhador. Uma parte do capital para o 

investimento na indústria veio, como veremos adiante, dos lucros acumulados pelos produtores 

e comercializadores de café. Outra parte veio das empresas e bancos estrangeiros que, ou 

emprestavam dinheiro a juros, ou os aplicavam mesmos diretamente na formação das fábricas. 

Os capitalistas estrangeiros investiram na indústria brasileira por duas razões, a primeira 

era que seus lucros haviam crescido muito e eles precisavam arrumar outros negócios e novos 

países para investir seu dinheiro. A segunda razão é que era mais lucrativo investir no Brasil, 

por causa da abundância em matérias primas (algodão para a indústria têxtil, por exemplo) que 

podiam ser transformadas em manufaturas.  

Os custos seriam bem menores em montar as fábricas aqui do que transportar essas 

matérias primas para a Europa. Além disso, os trabalhadores da Europa tinham sindicatos fortes 

que exigiam melhores salários, férias e outros direitos trabalhistas. Até o final do século XIX, 

os sindicatos praticamente não existiam, os salários extremamente baixos, ausência dos direitos 

trabalhistas mais elementares. Tudo isso diminuía os custos com a produção, aumentando ainda 

mais os lucros dos capitalistas.    

4.3 A formação da classe trabalhadora industrial e urbana 

A constituição social, política e cultural da classe trabalhadora no Brasil teve início na 

segunda metade do século XIX, em função do nascimento da indústria, que, por sua vez, foi 

parte de um processo de profundas transformações por que passava a sociedade brasileira 
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naquele momento, devido, principalmente, ao desenvolvimento da economia cafeeira no Rio de 

Janeiro, sul de Minas Gerais e São Paulo. 

Junto e em função da produção de café aparecem às ferrovias, multiplica-se o número 

de bancos, desenvolve-se o comércio, introduz-se o trabalho imigrante, instalavam-se as 

indústrias, crescem as cidades e surgem novas categorias e classes sociais. 

Progressivamente, as ferrovias substituem os animais de carga, os barcos à vela são 

substituídos pelos a vapor, é implantado o telégrafo, etc. Tudo isto torna a circulação de 

mercadorias muito mais rápida e barata. 

Em determinadas regiões, inicia-se um processo de modernização da agricultura, 

principalmente na região açucareira do Nordeste, com a substituição do engenho pela usina, e 

nas fazendas de café do oeste paulista, com a introdução de novas técnicas de beneficiamento 

do produto com o trabalho livre do imigrante. 

A urbanização crescente faz com as cidades aumentem em tamanho9 e número. 

Desenvolve-se o capital comercial e financeiro, com a fundação de casas importadoras, bancos, 

etc.. Começam a ser instaladas novas indústrias – que em 1850 eram em número de 72, 

produzindo tecidos de algodão, bebidas, cigarros, velas, chapéus e outros bens. 

Algumas fundições e até mesmo um estaleiro fazem sua aparição. Apesar de pequenas e 

de utilizarem pouca energia mecânica, a partir daí tais indústrias multiplicam-se e modernizam-

se. Aos poucos, esse processo não só abalou profundamente o sistema de trabalho escravo 

como também foi responsável direto pela sua destruição até o final do século e por sua 

substituição gradual pelo trabalho livre do imigrante europeu, que passou a entrar cada vez em 

maior número no país. 

Esses imigrantes eram em sua maioria italianos, portugueses, espanhóis e alemães. 

Apesar de, no início, serem instalados nas fazendas de café, com o tempo forma também morar 

e trabalhar nas cidades, dedicando-se ao comércio, artesanato ou atividades industriais, como 

patrões ou como operários. Fundaram várias indústrias de tecidos, massas, chapéus, calçados e 

outras. 

Alguns ganharam destaquem como os Matarazzo, Ramenzoni, Scarpa, Giovani, Bricola 

e Jafet. No entanto, a grande maioria acabou engrossando as fileiras do proletariado nas 

indústrias e nas fazendas de café. E, 1901, 90% dos operários das fábricas de São Paulo eram 

europeus, principalmente italianos; em 1913 essa proporção era de 82%; em 1920 era de 40%. 

A partir de 1880, esse processo ganhou impulso com a aceleração do desenvolvimento 

industrial, devido, em parte, ao crescimento da economia cafeeira e ao alto afluxo de capital 

internacional. Assim é que entre 1880 e 1884 foram criadas 150 indústrias e nos cinco anos 
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seguintes mais 284, fazendo com que em 1889 existissem 636 estabelecimentos industriai, com 

54.159 operários; aumentando, em 1907, para 3.410, com 156.250 operários; e 13.336 em 

1920, com um total de 275.512 operários. 

A maior parte dos estabelecimentos industriais foi criada ou financiada com capital de 

firma importadoras estrangeiras e, principalmente, com o capital proveniente do café.  

O historiador Edgar Carone, um dos grandes estudiosos do movimento operário sindical 

no Brasil, e da relação deste com o marxismo e o movimento comunista internacional, em seu 

livro “História do Movimento Operário no Brasil” afirma que. 

Foi o capital cafeeiro que promoveu essa primeira expansão industrial, tanto de forma 

direta como indireta. Fazendeiros e comerciantes de importação investiam seus lucros 

diretamente em indústrias ou indiretamente quando seus ganhos transitavam pelo sistema 

bancário ou por qualquer forma de intermediação financeira de capital (CARONE, 1988, 

p. 37). 

Apesar do papel hegemônico que o capital acumulado pela economia cafeeira exerceu n 

esse contexto, garantindo financiamento à indústria nascente, não se pode deduzir que as 

relações entre o capital cafeeiro e a expansão industrial se dessem num só sentido ou numa só 

direção. 

Foi nesse período de auge da acumulação cafeeira, quando os lucros estavam muito acima 

das possibilidades de inversão no setor, em que o capital cafeeiro desloca-se para a 

indústria. E é nos períodos de auge do café que a capacidade produtiva das indústrias 

cresce, dada à possibilidade de importação de máquinas e equipamentos necessários. 

Porém, em certos períodos de baixa do café, apesar da redução da capacidade de importar, 

a produção industrial crescia através da absorção da capacidade ociosa. Se as 

desvalorizações cambiais realizadas com intuito de segurar os preços internos do café 

provocavam o aumento dos preços de importação dos bens de produção, aumentavam os 

preços dos produtos industriais importados e as isenções tarifárias beneficiavam as 

importações dos bens de produção. Além disso, a própria redução da capacidade para 

importar e a elevação da rentabilidade industrial levavam os importadores a investir seus 

lucros do comércio em atividades industriais. (CARONE, 1988, p. 35) 

O desenvolvimento da indústria no Brasil não atravessou um processo longo e linear de 

evolução do artesanato e da manufatura, mas ocorreu através da implantação da grande 

indústria mecanizada. A produção se restringiu nesse primeiro momento, aos bens de consumo 

não duráveis, como tecidos, alimentos, etc., e se situou principalmente nos estados de São 

Paulo e Rio de Janeiro. Por essa razão, a classe operária se concentrou em determinadas regiões 

do país em que existiam indústrias grandes para a época, facilitando sua organização e suas 

lutas.  

Em 1919, a concentração regional da indústria brasileira pode ser medida pelo valor 

bruto da produção por estado, com São Paulo detendo 31,5%; Distrito Federal e Rio de Janeiro, 

28,2%; Rio Grande do Sul, 11,1%; Pernambuco, 6,8%; Minas gerais, 5,6%; Paraná, 3,2%: 
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Bahia, 2,8%; Bahia, 2,8%, Santa Catarina, 1,9%; Região Norte, 1,3%; Goiás e Mato Grosso, 

0,43%. 

Leonardi (1991) aponta os números dessa desigual distribuição geográfica, que 

corresponde também uma desequilibrada concentração operária. Em 1910, entre 91 

estabelecimentos recenseados na capital de São Paulo, 50% destes empregam de 50 a 229 

operários; sete possuem de 300 a 399 empregados; dois de 4000 a 499; dois de 600; e um com 

cerca de 800. 

Ainda baseado em Leonardi (1991), em 1910, em 24 tecelagens temos 307 operários por 

unidade; em 1918, uma só tecelagem ocupa mais de 2000 operários, em tr6es turnos. Pelo 

recenseamento de 1920, o número de tecelões em São Paulo é de 300 por fábrica; em 1930, 

com a multiplicação de tecelagens, a média para 250.  

A Bahia é um exemplo de estado que possui pequeno número de indústria com grande 

concentração operárias. Em 1910 existem sete fábricas de tecidos com 5.230 operários, o que 

dá a média de 744; em 1920, em nove fábricas, temos 7.220 trabalhadores, com a média de 

802. Na fábrica de charutos da Costa trabalham 1.300 operários.  

Isso, porém, não significa que inexistissem pequenas indústrias ou penas oficinas 

artesanais de fundo de quintal. Ao contrário, elas constituíam numericamente a maioria. Para 

Azis (1989), é  incalculável o número de tendas, de sapatarias, mercearias, fábricas de massas, 

graxas, óleos, de tintas de escrever, fundições, tinturarias, fábricas de calçados, manufaturas de 

roupas que funcionam em estalagens, em fundos de armazéns, isto é, em lugares que o público 

não vê. 

A classe operária era numericamente pequena em relação à sociedade brasileira naquele 

período histórico, quando a maioria dos trabalhadores vivia sob relações de produção não 

capitalistas. O contingente operário, mesmo nas grandes cidades, era comparativamente menor 

que o conjunto dos trabalhadores.  

Com o tempo, a classe foi crescendo e ganhando contornos mais nítidos, multiplicando-

se em número de operários e categorias profissionais. Esse processo de transformações, que 

teve como centro a economia cafeeira e a implantação da indústria, resultou no surgimento e 

desenvolvimento de novas categorias e classes sociais.  

Fausto (1979) afirma que o fato mais importante, nesse sentido, foi o aparecimento, nos 

centros urbanos, de uma classe empresarial (burguesia urbana), industriais, comerciantes, 

banqueiros, acionistas de estradas de ferro, etc., empregados no comércio, ferroviários, 

bancários e outros.  
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Também cresceu a classe média; pequenos comerciantes, vendeiros taverneiros, 

padeiros, artesões de várias atividades, os funcionários públicos, particularmente em cidades 

como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Recife. Nos campos, na zona cafeeira, com 

imigração estrangeira, aumentando enormemente o semi proletariado rural (os colonos); na 

zona açucareira do Nordeste, com os engenhos centrais, tem início a penetração do 

proletariado; na região Sul, com a colonização realizada, surgiu e difundiu-se a pequena 

propriedade agrícola, dando nascimento também aos artesões. 

À medida que esse processo de transformação avançou e a indústria foi sendo 

implantada, surgiram duas classes sociais – a burguesia e a classe operária, ou proletariado, 

como eram identificados os trabalhadores urbanos naquele contexto.  Com interesses 

contraditórios e mesmo antagônicos entre si. A primeira, formada por industriais, banqueiros, 

comerciantes, etc., proprietários das máquinas, capital, matérias-primas, enfim, dos meios de 

produção, subsistiu e se desenvolveu com base na exploração de mais-valia da força de 

trabalho. 

 A segunda, constituída por operários fabris, ferroviários, portuários, etc., encontrava-se 

expropriada dos meios de produção e dispondo, para sobreviver, apenas de força de trabalho 

que se via obrigada a vende no mercado para o capitalista em troca de um salário As condições 

de vida e trabalho dos primeiro operários brasileiros eram difíceis. A jornada de trabalho, em 

muitos casos, chegava-se a 12, 14 e até 15 horas por dia e os trabalhadores não tinham direito 

ao descanso semanal remunerado, a domingos, a feriados ou a férias anuais.  

Carone (1988) afirma que os horários, até 1930, dependem da vontade e da necessidade 

patronais. Não havia dias de descanso, somente se respeitavam feriados restritos e de muita 

importância, como o da Paixão e do Natal, datas símbolos da religião cristã. 

Não existiam, muitas vezes, contratos de trabalho. Os operários eram admitidos e 

demitidos verbalmente se sem qualquer tipo de indenização. Em caso de atraso de pagamento, 

os operários não contavam com nenhum recurso jurídico contra seus patrões. Os capitalistas 

não tinham qualquer obrigação cm caso de doença do trabalhador, mesmo em se tratando de 

acidentes de trabalho ou de doenças profissionais. 

Para Leonardi (1991), acidentes de trabalho e doenças profissionais eram comuns na 

época, dado o enorme grau de insalubridade, periculosidade e péssimas condições de higiene 

nos ambientes de trabalho, doenças como tuberculose, pneumonia, e acidentes que causavam 

perdas de dedos, mãos e até mortes nas engrenagens e serras, nos locais de trabalho. 

Rodrigues (1979) relata o depoimento de um operário sapateiro ilustra bem esta situação. 

Diz o operário eles não tenham seguro de acidentes, nem assistência médica de nenhuma 
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espécie. Quando alguém ficava doente ou se acidentava. Quando alguém ficava doente ou se 

acidentava, era socorrido por meio de listas, de subscrições, de peditórios, de esmola, melhor 

dito.  

Forma de solidariedade humana então comum entre os trabalhadores. Cada fábrica tinha 

um aspecto fosco e hostil de presídio, com seus guardas de portão fardados e armados, 

operários e operárias submetidas a vexatórias revistas e humilhantes observações, quando não 

recebiam ameaças de toda sorte. 

Inexistia o contrato de trabalho com garantias legais, sendo a admissão e a retirada do 

operário atos resolvidos oralmente, mesmo sem aviso prévio e nenhuma indenização ao 

trabalhador dispensado, qualquer que fosse o motivo e o tempo de prestação de serviço ao 

estabelecimento. A disciplina e a coerção no interior das fábricas eram bastante rigorosas, 

visando a garantia do máximo de rendimento de mão de obra. Os operários estavam sujeitos a 

multas, castigos corporais, ameaças e outros tipos de coação (Rodrigues, 1979). 

Outro operário diz que várias e várias vezes, a aplicação de multas e outros castigos aos 

operários e operários, quando cometiam enganos. Porém nada adiantava a indignação. E 

acrescenta eles tinham que pagar o fio estragado e ainda perdiam a mão de obra quando, 

involuntariamente, qualquer erro natural do trabalho nos responsabilizava. 

Junto com as péssimas condições de trabalho, a classe operária suportava o precário 

nível de vida, devido aos baixos salários, ao desemprego, ao custo de vida alto e aos aluguéis 

caros, o que trazia, como consequência, a subnutrição e as doenças. A remuneração da mão de 

obra era estipulada, dentro da conjuntura do mercado de trabalho, segundo os cálculos de cada 

um empregador ou empregadores de cada setor econômico. 

Ainda segundo Rodrigues (1979), um observador diz que, na época, o.  

O exíguo grupo capitalista aglutinado em oligarquia patronal, que se havia abalançado à 

criação de fábricas geralmente de tecelagem e metalurgia, estabelecera seus cálculos 

sobre uma base salarial baixíssima, salário de escravo, exploração brutal do braço 

humilde que se encontrava em abundância no país, gente de pés descalços e alimentação 

parca – um punhado de farinha de mandioca, feijão, arroz, carne seca -, artigos 

alimentares baratos e abundantes no mercado; café adoçado com mascavo e um pouco de 

farinha, pois pão era artigo de luxo, bem como o leite, a carne, os condimentos e os 

legumes, estes últimos desconhecidos nas casas dos trabalhadores. E quanto à moradia, 

estava confinada a barracões em fundo de quintal, em porões insalubres, em casebres 

geminados (cortiços). (RODRIGUES, 1979, p.23) 

 

O Jornal “A Plebe” de agosto de 1902, as casas eram infectas, as ruas, na quase 

totalidade, não são calçadas, há falta de água para os mais necessários misteres, escassez de luz 

e esgotos. Nas primeiras décadas deste século, as habitações operárias concentravam-se, 

geralmente, nas proximidades das fábricas, em bairros como Brás, Mooca, Belenzinho, Pari, 
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Bexiga, Lapa, Água Branca, Cambuci, Ipiranga e Vila Prudente, em São Paulo. Bangu, 

Gamboa, São Cristóvão, Gávea, Tijuca, No Rio de Janeiro. Jaboatão e São José, No Recife. 

Neles, predominavam cortiços e casas minúsculas em terrenos insalubres. Alguns 

empresários, como Jorge Street, Por exemplo, construíram vilas operárias, entre elas, a de 

Maria Zélia, em São Paulo. Embora confortáveis que os cortiços, isolavam-se os operários de 

outros setores da classe e os mantinham sob controle social e ideológico da empresa. 

Os baixos salários, insuficientes para sustentar uma família operária, forçaram a entrada 

de mulheres e crianças no mercado de trabalho, onde passaram a representar uma parte 

significativa na composição da força de trabalho, principalmente dos setores têxtil, de vestuário 

e alguns outros. Isso implicou um rebaixamento ainda maior dos salários e aumento do 

desemprego entre os trabalhadores adultos do sexo masculino; consequentemente, facilitou a 

superexploração da mão de obra proletária pela burguesia. 

O jornal operário “A Plebe”, noticiou, em 1919, que os donos de uma tecelagem 

despediram ontem, sem mais nem menos, 17 operários, todos eles já antigos na casa. 

Procurando saber os motivos de tal gesto, as vítimas puderam averiguar que eles pretendem 

arranjar menores para fazerem o serviço, porque as crianças são exploradas mais facilmente e 

contentavam-se com a pequena remuneração. (Simão, 1976). 

Em 1901, um relatório oficial apontou que um grande número de meninos de 09 a 11 

anos trabalhava durante o dia e a noite nas indústrias, aparecendo até mesmo casos de crianças 

de 05 anos que vendiam sua força de trabalho. Ainda segundo “A Plebe” citado no trabalho de 

Simão (1976) s mulheres nesse ano representavam 33% da força de trabalho em São Paulo.  

Em 1912, ainda segundo essa mesma fonte, dos 10.204 operários de 31 fábricas têxteis 

de São Paulo, 67% eram mulheres e em grande parte menores.  

Edgar Carone considera que 

Na indústria metalúrgica ou mecânica, o número de menores também era predominante, 

sendo que aqui o sexo aceito era o masculino. Com exceção de um reduzidíssimo número 

de técnicos (mecânicos, ferramenteiros, moldadores, fundidores) o restante era 

constituído de carvoeiros, alimentadores de fornalhas, fazendo serviços quase suicidas 

pelas bronquites, pneumonias, reumatismo que iam contraindo. Os menores (em que se 

contavam rapazinho de 08 anos) eram empregados em serviços pesados, alguns 

incompatíveis com sua idade e constituição física. (CARONE, 1988, p.37). 

 

Uma das principais lutas do movimento operário brasileiro era contra a utilização 

indiscriminada de mão de obra infantil nas indústrias, como assinalou, em 1917, um artigo do 

jornal O Estado de São Paulo, 

 Por ocasião do recente movimento grevista uma das reclamações mais insistentes dos 

operários era contra a exploração dos menores nas fábricas. Aliás, não faziam mais que 

exigir o cumprimento das leis existentes. Entretanto, os industriais, à exceção da firma X 

– que conta com a inimizade do inspetor sanitário – continuam a empregar menores em 
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trabalhos impróprios. Entre eles, podemos citar nominalmente o Senhor Y porque 

assistimos ontem à entrada de cerca de 60 pequenos às 19 horas na sua fábrica na Mooca. 

Essas crianças, entrando àquela hora, saem às 06 horas. Trabalhava, pois, 11 horas a fio, 

em serviço noturno, apenas com um descanso de 20 minutos, à meia-noite. O pior é que 

elas se queixam de são espancadas pelo mestre de fiação. Muitas nos mostraram 

equimoses nos braços e nas costas. Algumas apresentam mesmo ferimentos produzidos 

com uma manivela. Uma há com as orelhas feridas por continuados violentos puxões. 

Trata-se de crianças de 12, 13 e 14 anos. (CARONE, 1988, p.41) 

Contra as difíceis condições de vida e de trabalho, a classe operária começou a se 

organizar e luta pela melhoria de sua situação. As principais reivindicações eram diminuição da 

jornada de trabalho para 08 horas, ao da jornada de trabalho para 08 horas, repouso semanal, 

regulamentação do trabalho da mulher e do menor e aumento salarial. Algumas dessas 

reivindicações foram conquistadas, como, por exemplo, ocorreu com o decreto de janeiro de 

1891, que regulamentava o trabalho de menores. 

O liberalismo ortodoxo da Constituição de 1891, porém, reafirmou a não intervenção do 

Estado no mercado e nas relações de trabalho entre trabalhadores e patrões era visa como 

prejudicial e atentatória à livre circulação de mercadorias, mais especificamente à compra e 

venda da força de trabalho. Por isso, a legislação trabalhista praticamente inexistia. Em última 

análise, as questões trabalhistas caíam na jurisdição do Código Penal, daí a afirmação repetida 

de que a questão social na Primeira República não passava de um caso de polícia. 

A política do Estado brasileiro sofreu as modificações a partir de 1919, face aos 

problemas nas relações de trabalho. Essas mudanças resultaram, em primeiro lugar, do 

crescimento e das pressões dos movimentos grevistas que ocorreram com grande intensidade 

entre 1917 e 1919; e, em segundo, do fato de o Brasil ser signatário do Tratado de Versalhes, 

que exigia a adoção de medidas legislativa no que diz respeito às relações de trabalho. 

Em função dessas mudanças foram feitas diversas leis trabalhistas. Em 1919, a lei de 

amparo aos acidentados de trabalho e, em 1923, a lei criando a caixa de aposentadoria e 

pensões para os ferroviários, que estabelecia um fundo com a contribuição dos trabalhadores, 

que poderiam utiliza-lo em casos de assistência médica ou de aposentadorias e pensões para 

herdeiros, além de fixar que após 10 anos de trabalho a demissão só poderia ocorrer em caso de 

falta grave comprovada em inquérito administrativo. 

Em 1926, esses mesmos direitos foram estendidos aos empregados das empresas de 

navegação e marítima ou fluvial e às de exploração de portos.  No ano seguinte é estabelecido o 

direito de 15 dias de férias anuais aos empregados e operários de estabelecimentos comerciais, 

industriais e bancários, e, em 1927, são consolidadas as leis de assistência e proteção ao menor, 

estabelecendo a proibição do trabalho dos menos de 12 anos. Paralelamente foi criado, em 
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1923, o Conselho nacional do Trabalho, órgão consultivo dos poderes públicos em assuntos 

referentes à organização do trabalho e previdência social. 

Em 1928, o Conselho Nacional do Trabalho ganhou uma importância ainda maior 

quando foi transformado de órgão consultivo para funções executivas. Em 1926, as mudanças 

feitas na Constituição alteraram o papel do Estado face às relações de trabalho, dando 

competência ao Congresso Nacional para legislar sobre o trabalho.  

Nesse contexto histórico, onde o Estado intervém sempre para proteger os interesses do 

capital, de ausência de salários mínimos legais e direitos trabalhistas básicos, existia uma dura 

disciplina nas fábricas, com castigos corporais e ritmos de trabalho exaustivos para compensar 

a precariedade da indústria e para prevenir contra revoltas e insurreições. Para o Estado 

oligárquico, reprimir os movimentos grevistas é também evitar maiores desordens sociais. A 

questão social é uma questão de polícia.  

Nas décadas de 1910 e 1920 se multiplicam as greves e, evidentemente, as repressões às 

lideranças que as mobilizam, notadamente os sindicalistas anarquistas, comunistas e socialistas. 

Aumenta a chegada de estrangeiros, que se misturam com os nativos, politizando e elevando o 

nível de consciência e identidade de classe de suas reivindicações. 

A Polícia trata de, com base na força, desmantelar os sindicatos e o governo busca 

acelerar a criação de leis mais rígidas que expulsem os elementos estrangeiros presente nos 

movimentos e lutas operárias, tido como baderneiros insufladores da desordem, inimigos do 

progresso e da pátria.  

Os anarquistas terão a liderança desse processo de lutas até em torno de 1920, quando 

serão gradativamente sendo superados pelos comunistas, por influência da Revolução 

Bolchevique, dirigida pelo Partido Comunista da Rússia (que tinha o nome de PSDOR – 

Partido Social Democrata e Operário Russo.), que começava a iluminar as lutas operárias na 

Europa e na América. A consequência maior dessa influência é a criação do PCB, em 1922. 

Muitos anarquistas representativos, tais como Astrogildo Pereira, vão se converter ao 

comunismo e ao Partido Comunista, iniciando um novo e importante processo de organização 

do movimento operário brasileiro e de ampliação e consolidação da classe operária como 

sujeito histórico e político nos anos das décadas de 1920 e adiante. Os anarco-sindicalistas são 

laicos e antirreligiosos, e combatem a influência do clero nos assuntos políticos e do Estado, 

principalmente as associações clericais e suas práticas assistencialistas e beneficentes. 

Outra concepção importante era a dos comunistas. Concepção que já abordamos 

anteriormente neste trabalho, principalmente após a Revolução Russa de 1917, que influenciou 

o movimento operário mundial, juntando as ideias de Karl Marx,  às ideias operárias contra o 
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capitalismo. A fundação do Partido Comunista Brasileiro (PCB), em 1922, foi o ponto alto da 

herança comunista e de sua presença no movimento sindical nas primeiras décadas do 

capitalismo brasileiro. 

Os socialistas também foram importantes, pois entendiam que a organização de 

sindicatos e de greves deviam ser associadas às lutas pela participação eleitoral e parlamentar, 

para transformar o Estado numa perspectiva de atender aos interesses históricos e imediatos das 

massas trabalhadoras. Outra corrente importante no início do século foi a dos trabalhistas, que 

lutavam na defesa dos interesses dos operários, com objetivos de melhorar as condições de vida 

dos trabalhadores e de conquista e garantia dos direitos. 

Os primeiros 30 anos foram de intensas lutas e enfrentamentos. A República no Brasil 

foi construída desrespeitando e agredindo violentamente o povo trabalhador. As elites 

escravocratas, que tiveram de fechar as senzalas, transferiram a exploração para o chão da 

fábrica, continuaram com a mentalidade escravista, sem garantir direitos, considerando os 

trabalhadores simples objetos de produção e instrumentos de lucros. 

4.4 Estado novo e sindicalismo: Corpo e alma de um projeto de hegemonia 

 

O período que vai de 1930 a 1945 é conhecido na história brasileira como Era Vargas 

ou Estado Novo. Uma nova etapa na história do movimento operário, especialmente no que se 

refere aos sindicatos, com uma crescente integração da estrutura sindical ao controle do Estado. 

Isso se dá mais claramente a partir da criação do Ministério do Trabalho, por Vargas, em 

novembro de 1930.  

 Gomes (1988), Mendonça (1997), historiadoras que estudam a história econômica e 

política brasileira, considerem que o projeto Varguista recuperou ideologias e práticas políticas 

autoritárias que pertenciam à tradição brasileira, mas também incorporou outras mais 

modernas, que faziam da propaganda e da educação instrumentos de adaptação do homem à 

nova realidade social. Era esse o papel do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), 

destinado não só a doutrinar, mas a controlar as manifestações do pensamento no país.  

A doutrina estadonovista propunha a concentração do poder no Estado, visto como 

única instituição capaz de garantir a coesão nacional e de realizar o bem comum. Desenvolvia, 

também, a crença no homem excepcional, portador de virtude, que seria capaz de expressar e 

construir a nova ordem. Havia muitas semelhanças com a doutrina fascista, e foi a partir dos 

aspectos comuns que muitas vezes o Estado Novo foi identificado com o fascismo. 

Dentre esses pontos comuns, pode-se destacar a valorização da missão histórica da 

nação representada pelo Estado; o reconhecimento dos direitos individuais, mas apenas 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/glossario/facismo
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daqueles que não entravam em conflito com as necessidades do Estado soberano; a ênfase no 

significado da elite como corporificação do gênio do povo; a solidariedade entre o capital e o 

trabalho assegurada pela estrutura corporativa; o antiliberalismo, e o antiparlamentarismo. 

Ambas as doutrinas apresentavam traços totalizadores, já que seu campo de ação não se atinha 

somente à ordem política, mas envolvia também outros aspectos da vida social: cultura, 

religião, filosofia. 

Nesse período iniciou-se o corporativismo sindical, incorporando a concepção fascista 

na relação entre Estado e sindicatos Essa concepção e estrutura foram impostos por uma 

legislação sindical que, entre outras questões, extinguiu os sindicatos livres. Sandri (1989), ao 

analisar as heranças do sindicalismo tutelado e populista, afirma que sua produção faz parte de 

um projeto político e ideológico da classe dominante, expresso pelo fascismo da ditadura de 

Vargas. A partir de 1930, com o objetivo de impedir a participação política dos trabalhadores, 

não somente através da dura repressão, mas também de uma política clara e planejada no 

sentido de impor uma ideologia que levasse os próprios trabalhadores a aceitarem a 

marginalização política. 

O fascismo varguista, ao falar de harmonia social e colaboração de classes para o 

desenvolvimento da nação, procurou destruir a politização dos trabalhadores, que vinha sendo 

construída por suas lideranças ao longo das décadas de 1910 a 1930. Desde a sua proclamação 

no Brasil, a República foi um projeto oligárquico, dominado pela aristocracia agrária 

conservadora. A chegada de Vargas ao poder em 1930 produziu profundas mudanças 

estruturais, econômicas, sociais e políticas no Brasil. A ascensão de uma nascente burguesia 

industrial e das classes médias urbanas, porém, não retirou da cena os latifundiários. Vargas 

desenvolveu seu projeto de poder se sustentando nesse equilíbrio de forças. 

“O golpe de Estado imposto por Getúlio Vargas em 1930 significou, segundo Antunes 

(1992) o fim de um ciclo, o agrário exportador, e o início de outro, que gradativamente criou as 

bases para a acumulação capitalista industrial no Brasil”. Segundo Gomes(1988) , a chamada 

Revolução de 1930
29

 começou  em meio a uma profunda crise econômica em todo o sistema 

capitalista brasileiro agrário e exportador.  

                                                 
29

 A historiografia crítica denomina este evento como um Golpe. Com o esgotamento econômico da cultura do 

café, resultante de uma quebra do comércio internacional,  a Europa e os EUA a deixarem de comprar o produto 

brasileiro. Com a crise cafeeira, os senhores do café no Brasil que, até então detinham o poder político 

(aristocracia rural) – basicamente os “coronéis” do Minas e São Paulo – precipitam uma crise política sem 

precedentes no País. Havia um acordo sucessório presidencial, que alternava o poder entre mineiros e paulistas – 

era a chamada “política do café com leite”; essa política vinha ocorrendo deste de 1894, foi quebrada pela 

indicação de um paulista na sucessão de outro – Júlio Prestes no lugar de Washington Luiz, em fins da década de 

1920 e início da década de 1930. A oligarquia política mineira se une às do Rio Grande do Sul  e Paraíba, 

formando a Aliança Liberal, que tinha Getúlio Vargas e João Pessoa como candidatos, representando as 

oligarquias “marginalizadas do poder”: militares jovens e camadas médias urbanas. Júlio Prestes vence as eleições, 
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Ainda segundo Gomes (1988), o afastamento das elites agrárias dominantes da 

República Velha inicia um período favorável à industrialização impulsionada pela intervenção 

do Estado em todos os setores da vida econômica, social e política. Foi se firmando a 

concepção de que, para vencer o atraso, era necessário um Estado forte e centralizador, que 

promovesse a industrialização e a modernização do País. Para isso, entretanto, era preciso 

domar os sindicatos independentes, liderados pelos anarquistas e comunistas.  

A transição da forma, contudo, não alterou o conteúdo do projeto dominante, foi uma 

conciliação entre os de cima, estabelecida entre as elites onde os interesses agrários, 

expressando o velho, mesclaram-se com os interesses urbanos e indústrias emergentes, num 

rearranjo do bloco de poder onde nenhuma fração dominante na fase anterior foi absolutamente 

excluída.  

Para Badaró (1998), se entendemos o Estado como palco do conflito pela hegemonia 

da direção política de uma determinada conjuntura histórica, percebemos de que forma as 

classes e frações de classe, com interesses e posições diferenciadas, ora compondo maiorias 

com outros setores, ora atuando isoladamente, buscam exercer o controle do Estado. Numa 

situação em que nenhuma fração da classe dominante pode sozinha hegemonizar o processo 

político, dá-se um compromisso entre o setor agrário e os setores modernizantes que defendiam 

um desenvolvimento nacional baseado na indústria. 

Ao contrário da revolução burguesa clássica, a mudança das classes proprietárias 

rurais pelas novas classes burguesas empresárias industriais não exigirá, no Brasil, uma ruptura 

total do sistema, não apenas por razões genéticas, mas por razões estruturais. Aqui, passa-se 

uma crise nas relações externas com o resto do sistema, enquanto no modelo clássico a crise é 

na totalidade da economia e da sociedade.  

No modelo europeu, a hegemonia das classes proprietárias rurais é total e paralisa 

qualquer desenvolvimento das forças produtivas, pelo fato mesmo de que as economias 

"clássicas" não entravam em nenhum sistema que lhes fornecesse os bens de capital que 

necessitavam para sua expansão: ou elas produziriam tais bens de capital ou não haveria 

expansão do capitalismo, enquanto sistema produtor de mercadorias (Oliveira, 1998). 

Para este autor, a ruptura tem que se dar, em todos os níveis e em todos os 

planos. Aqui, as classes proprietárias rurais são parcialmente hegemônicas, no sentido de 

manter o controle das relações externas da economia, que lhes propiciava a manutenção do 

                                                                                                                                                           
mas não toma posse,  porque Getíl;io Vargas lidera um golpe que toma o poder político da velha aristocracia 

agrária.  Ver GOMES, Angela de Castro. A Invenção do Trabalhismo, IUPERJ/VÉRTICE, 1988, Rio de Janeiro. 

MENDONÇA, Sônia Maria Mendonça e outros, História do Brasil Recente, 1997, UFF.  
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padrão de reprodução do capital adequado para o tipo de economia primário-exportadora. 

Estavam dadas as condições necessárias, mas não suficientes.  

A condição suficiente será encontrar um novo modo de acumulação que 

substitua o acesso externo da economia primário-exportadora. E, para tanto, é preciso adequar 

antes as relações de produção. O populismo é a larga operação dessa adequação, que começa 

por estabelecer a forma da junção do “arcaico e do novo, corporativista como se tem assinalado 

cujo epicentro será a fundação de novas formas de relacionamento entre o capital e o trabalho, 

a fim de criar as fontes internas da acumulação”. A legislação trabalhista criará as condições 

para isso (Oliveira, 1998) 

Antunes (1982) identifica esse fenômeno como de um reformismo pelo alto, 

com a marginalização completa dos trabalhadores e demais classes populares da direção 

econômica, social e política do país.  A classe dominante, utilizando-se do transformismo
30

, 

forjou sua hegemonia política e cultural, por meio de estratégias capazes de assimilar as 

propostas e bandeiras dos trabalhadores (seus adversários históricos) e cooptar seus intelectuais 

e mesmo grupos inteiros para seu projeto político, sobe sua dominância. Esse projeto só foi 

implementado pela combinação da via da coerção e do consenso, literalmente com mais força 

do que convencimento.  

Carlos Nelson Coutinho, em “A época neoliberal: revolução passiva ou 

contrarreforma? ” busca em Antonio Gramsci o conceito de transformismo. 

O transformismo como uma das formas históricas daquilo que já foi observado sobre a 

'revolução-restauração' ou 'revolução passiva' [...] Dois períodos de transformismo: 1) de 

1860 até 1900, transformismo 'molecular', isto é, as personalidades políticas elaboradas 

pelos partidos democráticos de oposição se incorporam individualmente à 'classe política' 

conservadora e moderada (caracterizada pela hostilidade a toda intervenção das massas 

populares na vida estatal, a toda reforma orgânica que substituísse o rígido 'domínio' 

ditatorial por uma 'hegemonia'); 2) a partir de 1900, o transformismo de grupos radicais 

inteiros, que passam ao campo moderado” (COUTINHO, 2007, p.5). 

 

                                                 
30

 O conceito de transformismo é de Gramsci, e se traduz numa política da classe dominante que recusa qualquer 

compromisso com as classes subalternas e assim atrai seus chefes políticos para agregá-los à sua classe política. 

Uma reforma sem alterar o conteúdo da dominação. Como se sabe, Gramsci chamou a atenção para uma 

importante conseqüência da revolução passiva: a prática do transformismo como modalidade de desenvolvimento 

histórico, um processo que, através da cooptação das lideranças políticas e culturais das classes subalternas, busca 

excluí-las de todo efetivo protagonismo nos processos de transformação social. Malgrado se apresente, nas 

palavras de Gramsci, como uma “ditadura sem hegemonia” (Coutinho,2007), o Estado protagonista de uma 

revolução passiva não pode prescindir de um mínimo de consenso. E Gramsci nos indica o modo pelo qual as 

classes dominantes obtêm este consenso mínimo, “passivo”, no caso de processos de transição “pelo alto”, 

igualmente “passivos”. Ele se refere à Itália, mas avança observações válidas, quando devidamente concretizadas, 

também para outros países e outras épocas:  

 

 

http://www.socialismo.org.br/portal/filosofia/155-artigo/405-a-epoca-neoliberal-revolucao-passiva-ou-contra-reforma-
http://www.socialismo.org.br/portal/filosofia/155-artigo/405-a-epoca-neoliberal-revolucao-passiva-ou-contra-reforma-
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Do ponto de vista social e político o Estado corporativo, que emergiu nos anos da década 

de 1930. 

Regulou as relações sociais, absorvendo no interior de suas estruturas os interesses sociais 

(...), mediados e arbitrados pelos seus agentes (...). (...) Embora o Estado corporativo 

tenha se utilizado da violência aberta como estratégia de dominação política, também 

usou sistematicamente mecanismos de cooptação, incorporando de forma subalterna ao 

bloco de poder setores da classe média e de assalariados urbanos, em especial aqueles que 

detinham maior poder de organização. ( NEVES, 1977, p.34-37) 

 

Houve uma violenta repressão política e ideológica capitaneado pelo Estado, através de 

uma política social excludente, uma política sindical controladora, levada a cabo por uma 

legislação autoritária e manipuladora. O Estado varguista, ao mesmo tempo em que reprimia a 

classe operária e os demais trabalhadores, com a formulação de uma política sindical restritiva, 

cerceadora, e que visava a manutenção da dominação do capital, e que, para tal necessitaria de 

um ataque organizado e dirigido contra as organizações sindicais independentes. 
31

 

Esse combate se desencadeou na aplicação a ferro e fogo de um uma política repressiva 

por um lado, e de uma legislação trabalhista – A CLT – que inscrevia na lei algumas das 

principais reivindicações dos trabalhadores, constituindo assim os direitos fundamentais do 

trabalho, por outro. Ressalve-se que esses direitos foram forjados nas lutas empreendidas pelo 

movimento operário ao longo das décadas de 1910 a 1930.  

Esse movimento aparentemente contraditório do Estado tinha por objetivo construir as 

bases sociais para a sustentação junto aos subalternos, uma vez que, junto com o atendimento 

às pressões populares, descarregava um vasto conteúdo manipulatório, expresso na ideologia 

do varguismo (Antunes, 1995). 

Na verdade o Estado apostava na desmobilização do movimento operário, pois a 

harmonia social era uma estratégia construída através de concessões e benefícios assistenciais 

concretos, o que sensi9bilizava profundamente a grande maioria dos trabalhadores assalariados. 

A possibilidade do controle dos trabalhadores contará, necessariamente, com uma legislação 

que fundamentalmente proteja o trabalho. 
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 Ao mesmo tempo que cria as condições para a acumulação necessária para a industrialização, a legislação 

trabalhista, cumpre o papel de fazer a soldagem, de um pacto de classes, no qual a nascente burguesia industrial 

usará o apoio das classes trabalhadoras urbanas para liquidar politicamente as antigas classes proprietárias rurais; e 

essa aliança é não somente uma derivação da pressão das massas, mas uma necessidade para a burguesia industrial 

evitar que a economia, após os anos de guerra e com o "boom" dos preços do café e de outras matérias primas de 

origem agre-pecuária e extrativa, reverta à situação pré-anos 30. Assim, inaugura-se um longo pe-ríodo de 

convivência entre políticas aparentemente contraditórias,que de um lado penalizam a produção para exportação 

mas procuram manter a capacidade de importação do sistema — dado que são as produções agropecuárias as 

únicas que geram divisas — e de outro dirigem-se inquestionavelmente no sentido de beneficiar a empresa 

industrial motora da nova expansão. Seu sentido político mais profundo é o de mudar definitivamente a estrutura 

do poder, passando as novas classes empresárias industriais à posição de hegemonia (Oliveira, 1998) 
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Com o Decreto 19.770 de 1931, foram definidos critérios para o reconhecimento dos 

sindicatos pelo Ministério do Trabalho, assim como a subordinação dos sindicatos ao 

Ministério, que podia intervir junto à diretoria, assembleias e nos controles dos recursos 

financeiros. Também impunha restrições à atuação de estrangeiros, pois estes constituíam a 

parcela politicamente mais avançada da classe operária.  

A pressão contra os trabalhadores era intensa, o Estado usava de todos os subterfúgios 

para obrigar os trabalhadores a se sindicalizarem (a sindicalização era formalmente facultativa) 

e até o direito a férias só era concedido aos que fossem sindicalizados. 

Segundo Antunes (1990) as resistência do movimento sindical autonomista às normas 

oficialistas estabelecidas pelo decreto 19.770 pode claramente mostrar o fracasso na política 

sindical varguista na primeira metade da década de 1930. O pequeno número de sindicatos 

operários reconhecidos pelo Ministério do Trabalho. As lutas operárias, num contexto de 

industrialização combinada com urbanização, se desenvolve com mais força nas regiões mais 

industrializadas – no sudeste – eixo SP, Rio, Minas, onde a organização dos trabalhadores era 

maior, havia um número menor de sindicatos oficiais, que se concentravam mais nas regiões de 

industrialização ainda incipiente. 

Enquanto os operários lutavam para não se subordinarem ao sindicalismo de Estado, os 

empresários atendiam ao apelo estatal. No Estado de São Paulo, onde o capitalismo industrial 

vai fincar suas raízes, o índice de sindicalização dos empresários supera e muitos o dos 

trabalhadores.  

Isto se deu porque os empresários, por meio de suas entidades representativas, 

participavam e influenciavam praticamente todas as decisões relacionadas à legislação 

trabalhista. O Estado desenvolvia iniciativas no sentido de seduzir os trabalhadores para seu 

projeto sindical assistencialista e corporativo 

“Daí a lei ter invocado o texto constitucional, que reservara para os sindicatos meras 

funções de intermediação como Estado. A inovação consistia em designar para os 

sindicatos papéis específicos, a fim de torna-los atrativos para a massa de trabalhadores 

teoricamente representada por eles, como através da criação de cooperativas de crédito e 

consumo, de escolas, assistência médica entre outras” (VIANNA, 1990:227). 

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 
32

, que pretendeu ser a sistematização da 

legislação produzida desde 1930, foi aprovada em 1934, pelo Decreto Lei 5.452. Nela os 
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 Chico de Oliveira indaga, sobre o tema da legislação trabalhista,  por que ela se inspira nas formas jurídicas do 

direito corporativista italiano. Esse problema tem sido abordado apenas do ângulo do c a r á t e r do Estado 

brasileiro na época: autoritário mas ao mesmo tempo de transição entre a hegemonia de uma classe — a dos 

proprietários rurais — e a de outra — a da burguesia industrial. Um aspecto não estudado é o de sua adequação 

como uma ponte, uma junção entre as formas pré-capital i s t a s de certos setores da economia — particularmente 

a agricultura — e o setor emergente da indústria. Nesta hipótese, o direito corporativista éa forma adequada para 
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sindicatos eram concebidos como órgãos de colaboração com o governo, o que foi utilizado 

pelo regime militar, com o objetivo de coibir os avanços da classe trabalhadora. Cristaliza-se 

assim toda uma malha política, ideológica, jurídica e estrutural aprisionando os movimentos de 

livre organização e luta dos trabalhadores. 

Não obstante a ofensiva do Estado e dos capitalistas contra os trabalhadores, a resistência 

destes se manteve firme, mesmo em condições desfavoráveis, sob intensa pressão patronal e 

estatal, ela se deu de forma ativa e engendrou alternativas de combate fora dos sindicatos 

tutelados, com organismos autônomos, formas de lutas diretas por comitês de fábricas, com 

greves parciais, congressos regionais intercategorias ou por estaduais por categorias.  

A construção da estrutura sindical oficial (a ideologia corporativa que lhe dá suporte) 

não foi somente produto da repressão e do silêncio a que foram subjugados os setores mais 

combativos e de esquerda do movimento sindical brasileiro. Foi, também, o resultado de uma 

série de medidas legais e políticas ideológicas engenhosamente articuladas, dentre as quais a 

educação constitui-se um dos mecanismos de propaganda e convencimento. (Manfredi, 994). 

O próprio Ministério do Trabalho, por meio da Comissão Técnica de Orientação 

Sindical, desenvolveu programa de educação sindical que tinham, conforme Manfredi (1994) 

os seguintes objetivos: 

a) promover o desenvolvimento do espírito sindical; 

b) divulgar a orientação governamental relativo à vida sindical 

c) organizar cursos de preparação dos trabalhadores para a administração sindical e de 

especialização e orientação dos atuais administradores: e 

d) prestar aos sindicatos toda a colaboração que for julgada necessária. 

Importante destacar que o governo Vargas, como todos os governos de concepção 

autoritária e populista, se utiliza da propaganda como meio de massificação e reprodução da 

ideologia dominante no aparelho de Estado, no sentido de enquadrar as instituições da 

sociedade civil.  

Um desses instrumentos foi a criação do programa noticioso “Hora do Brasil”, um 

programa de rádio criado pelo DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda) para divulgar as 

informações e os atos governamentais às mais diferentes e distantes regiões do país, transmitido 

em cadeia nacional, em horário obrigatório e com conteúdo previamente definido segundo os 

interesses do governo. 

                                                                                                                                                           
promover a complementaridade entre os dois setores, desfazendo ao unificar a possível dualidade que se poderia 

formar no encontro do "arcaico" com o "novo"; essa dualidade, no que respeita àformação dos salários urbanos, 

particularmente na indústria, poderia realmente pôr em risco a viabilidade da empresa nascente. (Oliveira, 1998) 
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O Ministro do Trabalho fazia um programa de radio de dez minutos todas as quintas 

feiras, numa das partes da “Hora do Brasil”. Durante praticamente todo o seu período 

ministerial – de janeiro de 1942 a julho de 1945 – Marcondes falou semanalmente pelo rádio, 

realizando mais de duzentas palestras. No dia seguinte ao seu pronunciamento, portanto às 

sextas feiras, o jornal oficial do Estado Novo – A Manhã – publicava o texto, que assim podia 

ser melhor entendido pelo público.  

Reforçando ainda mais este procedimento, a partir de 1944 o ministro Marcondes passou 

a falar diariamente na Rádio Mauá. A nova estação autodenominava-se “a rádio dos 

trabalhadores”, emitia pequenas chamadas de cerca de três minutos em horários chaves, como 

por exemplo, no intervalo de programas de grande audiência popular (Gomes apud Manfredi, 

1994:15). 

Outra forma de ação do Ministério do Trabalho em relação ao enquadramento e controle 

dos sindicatos era a educação sindical. O governo desenvolveu cursos sobre questões jurídicas 

e legislação, e de contabilidade e administração sindical, dirigidos a um grupo mais especifico 

de dirigentes responsáveis pela gestão, finanças e manutenção das máquinas sindicais.  A 

justificativa era que os trabalhadores precisavam conhecer e seguir a legislação social e 

trabalhista em vigor. 

Em virtude de nossa legislação social ser uma legislação outorgada pela clarividência do 

presidente Getúlio Vargas, os trabalhadores não estão ainda perfeitamente amadurecidos e 

preparados para usufruir completamente de todos os benefícios concedidos. (MANFREDI, 

1994, p.10)  

A estrutura sindical corporativa e hierarquizada do sistema confederativo, a repressão 

severa do Estado a qualquer tentativa de organização autônoma e independente dos 

trabalhadores, e a hegemonia do sindicalismo populista e corporativo, sob chancela de 

dirigentes aliados ao projeto político do governo, impediu que se se cria uma Central sindical 

independente.   

Com a queda do Estado Novo
33

, em 1945, houve uma tentativa de recriação da CGTB, 

mas também, como nos casos anteriores, não conseguiu afirmar-se. Entre as décadas de 1950 e 
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 Muitos fatores concorreram para a deposição de Getúlio Vargas em 1945. Do ponto de vista da burguesia, a 

ditadura e o intervencionismo econômico do Estado Novo já não eram mais necessários e tinham se transformado 

em barreiras que precisavam ser eliminadas. Também a entrada do Brasil na guerra junto com os Aliados, contra o 

eixo Nazi-fascista, fora acompanhado de intensa propaganda anti-fascista, democrática, que atingiu de formas 

diferentes todas as classes e setores sociais. O próprio movimento operário e sindical, em 1945, junto com suas 

reivindicações salariais e trabalhistas, exigia a anistia, o fim da ditadura e eleições livres. O maior problema para a 

classe dominante era, portanto, livrar-se da ditadura getulista sem perder o controle do movimento popular e 

sindical que voltava após anos de repressão. Era preciso garantir sua dominação de classe sob uma nova forma de 

governo. Foi neste contexto social e político que Vargas foi derrubado pela própria burguesia, através de um golpe 

articulado por civis e militares. Este tema é recorrentemente estudado no Brasil. IANNI(1985) em Colapso do 
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1960 foram criadas várias articulações intersindicais, tais como: o Pacto de Unidade 

Intersindical (PUI) e o Pacto de Unidade e Ação (PUA) e o Comando Geral dos Trabalhadores 

(CGT), em 1962. 

A arquitetura e o edifico histórico do sistema corporativo sindical se constituiu no Brasil 

a partir de março de 1931, quando é publicada a Lei da Sindicalização, que tinha como objetivo 

submeter à atividade sindical ao controle do Estado. A lei proibia, entre outras questões, toda 

“propaganda ideológica” no sindicato. O Estado, e a política trabalhista desenvolvida por ele, 

estimula o corporativismo, isto é, que os sindicatos sejam organizados por categoria 

profissional e não por ramo de atividade econômica. 

Em 1932 são promulgadas várias leis sociais e trabalhistas, definindo critérios de 

aposentadoria, jornada de trabalho de 8 horas e proteção ao trabalho das mulheres. Foram 

conquistas alcançadas após longos anos de luta dos trabalhadores, sob a direção dos 

comunistas, anarco-sindicalistas e socialistas-anarquistas. As leis implementadas pelo governo 

Vargas, na verdade, tinham a intenção de criar uma base social operária para o Estado.  

Em 1935 ocorre a formação da Aliança Nacional Libertadora (ANL) e o levante 

comunista de 1935, com uma repressão brutal da polícia e de outros órgãos do governo sobre o 

movimento operário. É aí que o Estado Novo empreende uma violenta repressão aos 

comunistas e a eliminação de quadros operários. 

No período 1930-45 dá-se uma profunda mudança na composição da classe operária, 

devido a seu crescimento de 500%. A ampla maioria dos trabalhadores são de origem rural, 

fruto da migração do campo para a cidade. Nesse período se consolidam várias garantias 

sociais com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), salário mínimo, aposentadoria, e 

estabilidade para operários com mais de 10 anos de serviço. Isso leva a um grande apoio dos 

trabalhadores a Vargas. 

Na CLT se inserem várias vantagens trabalhistas conquistadas pelos sindicatos e que são, 

então, estendidas para todas as categorias profissionais, independentemente de estarem 

organizadas. A CLT também garante a tutela do Estado nas negociações entre empregados e 

empregadores. Sua estrutura se mantém no corporativismo, que impedia que sindicatos de 

diferentes categorias de uma mesma localidade se articulassem entre si. Impedia-se, assim, a 

formação de uma grande organização de trabalhadores, na forma de uma central sindical. A 

estrutura era vertical e subordinada ao Estado, que dirigia o funcionamento da organização 

sindical nos três planos: desde o sindicato, federação e confederação. 

                                                                                                                                                           
Populismo no Brasil.  Gomes, Angela de Castro. A Invenção do Trabalhismo, IUPERJ/Vértice, RJ, 1988.  Fausto, 

Bóris Trabalho Urbano e Conflito Social, Difel, SP, 1988. Badaró, Marcelo. Novos e Velhos Sindicalismo, Vício 

de Leitura, RJ, 1998. Entre outros. 
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A Constituição de 1937 e a CLT, de 1943, confirmam a Lei de Sindicalização de 1931. 

Um elemento fundamental da nova estrutura foi o imposto sindical
34

: um dia/ano de salário 

obrigatoriamente pago por todo operário (sindicalizado ou não). Ainda hoje esse imposto é 

recolhido pelo Ministério do Trabalho e distribuído aos sindicatos. O imposto permite um 

controle direto do Estado sobre as finanças e as atividades da entidade; subvenciona serviços 

sociais (serviços médicos, colônias de férias etc.), convertendo-o assim numa instituição de 

assistência social. Além de manter uma burocracia sindical política e economicamente 

vinculada ao Ministério do Trabalho. 

O imposto sindical trazia para o Estado e as corporações quantias enormes de recursos 

financeiros. Dinheiro esse que era proibido para fundos de greve e para propaganda política. 

Sua destinação específica era cuidar da beneficência e do exercício da função administrativa 

(posição contrária a dos antigos militantes). Criou-se, assim, uma relação de dependência entre 

o movimento operário e o Estado. 

A estrutura sindical construída no Estado Novo se manteve no pós-guerra. Entre 1945 e 

1964, período conhecido como nacional desenvolvimentista
35

, em que o Estado se associa ao 

grande capital internacional para ampliar as bases da industrialização e da expansão ao interior. 

Um projeto nacional de infraestrutura para a consolidação do modo de produção capitalista 

baseado na indústria. Cresce, com isso, a importância da classe operária, principalmente nos 

grandes centros, tendo o ABC em São Paulo como seu núcleo mais dinâmico do nosso 

capitalismo urbano-industrial. Um capitalismo com desenvolvimento dependente, desigual e 

combinado. 
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 O tema do imposto sindical,  por ser questão fundante,  que dividiu e ainda divide o movimento sindical 

brasileiro, desde sua criação pelo estado Novo. O imposto sindical ou contribuição sindical é um tributo recolhido 

compulsoriamente de todos os trabalhadores correspondente a um dia de trabalho e vem descontado no contra-

cheque. O desconto foi criado  no governo de Getúlio Vargas. A contribuição sindical (com a denominação de 

imposto) foi criada por um Decreto-lei que regulamentou o artigo nº 138, da Constituição Federal de 1937. A 

contribuição sindical é uma obrigação legal prevista na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). e tem a 

seguinte distribuição: -60% do valor vai para o Sindicato-15% vai para a federação de trabalhadores -5% vai para 

a confederação de trabalhadores -20% vai para o Ministério do Trabalho e Emprego, que a partir de 1992 faz o 

repasse ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) . Com a legalização das centrais sindicais, no governo Lula, 

em 2006, a parte de 20% que era destinada ao Ministério do Trabalho e Empergo foi dividiu ao meio (portanto, 

10% para o governo/MTE, e 10% proporcional às centrais sindicais legalizadas, de acordo com seu tamanho e 

representatividade, isto é, número de sindicatos filiados/trabalhadores na base. 
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 Dado aos limites do recorte temático e o enfoque analítico deste trabalho, não podemos nos aprofundar na 

questão do debate sobre o nacional desenvolvimento, tema em voga, particularmente no governo Lula, e o 

chamado novo desenvolvimento. Embora obrigatoriamente, ao analisar o papel dos sindicatos no contexto deste 

governo. Apenas uma nota: Desde o Estado Novo, a política brasileira se caracterizava pelo populismo, 

nacionalismo e desenvolvimentismo. O populismo era adotado como instrumento de controle e mobilização das 

massas em proveito das classes dominantes. O nacionalismo surgiu entre os grupos políticos, tecnocratas e 

militares, que buscavam uma estratégia estatal capaz de enfrentar os problemas do desenvolvimento crônico do 

Brasil. (Cunha, 1989). 
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O avanço do capitalismo para os países periféricos encontrou o Brasil numa forma 

peculiar de desenvolvimento, onde a entrada de capitais externos era discutida como opção para 

acelerar o seu desenvolvimento. Havia o consenso entre os grupos sociais na defesa da 

industrialização como forma de desenvolver o país.  

No entanto, a burguesia brasileira estava dividida entre os que defendiam a 

industrialização sob o controle total do capital nacional e os partidários da participação e 

comando do processo de industrialização brasileira dos capitais estrangeiros. De acordo com 

Ianni (1986) a incorporação do intervencionismo intensificou-se a partir de 1930, consolidando 

se no contexto da 2ª Guerra Mundial. Nesse sentido, podemos afirmar que a economia 

brasileira estava acompanhando, ainda que mediada pelo seu primarismo, a tendência 

intervencionista que marcou a economia internacional pós- 1929.  

Os impactos econômicos provocados pela guerra impulsionaram a intensificação do 

processo de industrialização com o subsídio estatal. Por conseguinte, iniciou-se um amplo 

processo de reorganização do Estado brasileiro com o objetivo de estabelecer o suporte 

institucional para a efetivação do intervencionismo estatal na economia. A criação de um amplo 

espectro de empresas estatais com a finalidade de desenvolver a infraestrutura necessária para a 

expansão industrial sintonizava-se com os interesses de um segmento da burguesia industrial 

(Ianni, 1986). 

Os sindicatos continuam subordinados ao poder do Estado. O controle dá-se 

principalmente pelo imposto sindical, extraído compulsoriamente dos trabalhadores e 

transformado em recursos financeiros nas mãos dos patrões e dos sindicalistas “pelegos” 

aqueles que utilizam a estrutura sindical para “amortecer” a luta de classes, e transforma os 

aparelhos em “anteparo” dos conflitos, feito um acolchoado (manta) no lombo dos cavalos, ou 

abaixo da sela, para amaciar o atrito e facilitar a montaria do cavaleiro).  

A partir da década de 30, o Brasil passou a ser um país industrial e a classe operária 

ganhou uma importância maior. O conflito entre capital e trabalho passou a ser tratado como 

uma questão política. Por um lado, criou uma estrutura sindical corporativista, dependente e 

atrelada ao Estado É corrente entre os estudiosos da história política e social brasileira 

identificar esse período como o da “redemocratização”, pois estamos saindo de um período de 

ditadura, marcada pela repressão policial, cooptação ou atrelamento do movimento sindical, 

cassação dos direitos políticos e prisão das lideranças que se alinhavam contra Vargas e o 

Estado Novo.  

Mesmo com a chamada redemocratização, os instrumentos de controle e repressão 

permaneceram. O movimento sindical, pelo menos nos seus setores majoritários, permaneceu 
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atrelado ao imposto sindical e ideologicamente não se buscou o rompimento dos laços 

orgânicos que subordinavam os sindicatos ao Estado. 

Mesmo com a chamada redemocratização, os instrumentos de controle e repressão 

permaneceram. O movimento sindical, pelo menos nos seus setores majoritários, permaneceu 

atrelado ao imposto sindical e ideologicamente não se buscou o rompimento dos laços 

orgânicos que subordinavam os sindicatos ao Estado. 

4.5 O sindicalismo brasileiro, a expansão capitalista e a Guerra Fria 

Guerra Fria é a denominação que se dá ao processo de trégua capitaneado pelos EUA e 

URSS com o fim da Segunda Guerra Mundial, em que se divide o mundo em dois grandes 

blocos geopolíticos – o bloco comunista, ou o do Leste Europeu, sob liderança da URSS, e o 

bloco capitalista, na Europa Ocidental e Américas, com hegemonia dos EUA. A história das 

relações internacionais dos últimos quarenta anos, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, foi 

ditada no contexto do “confronto nunca direto de dois grandes blocos políticos e econômicos”. 

Confronto este considerado por Hobsbawm (1995) como a terceira grande guerra 

mundial do século XX.  Enquanto os conflitos internacionais anteriores relacionavam-se a um 

centro europeu e podiam ainda guardar relação e continuidade com o século XIX (aqueles que 

contrapunham potências desejosas de controlar política e economicamente mercados e 

territórios). 

 Guerra Fria: 1) estabilizou o “equilíbrio de poder” internacional, deslocando as esferas 

de choque para a oposição entre os dois sistemas, conformando os conflitos e rivalidades da 

política mundial; 2) forjou um novo sistema internacional, cuja lógica articulou as relações 

entre as nações; 3) constitui-se num conflito ideológico que, propagando-se através da mídia, 

atingiu culturalmente a sociedade e sua conduta; 4) forçou uma corrida armamentista, que criou 

um complexo industrial militar continuamente produtivo, que tendeu a buscar mercados nos 

conflitos convencionais localizados do Terceiro Mundo; 5) consequentemente, serviu como 

elemento incentivador de tais conflitos; e 6) inaugurou a era nuclear e a possibilidade de 

destruição global da humanidade.   

Em 1945 os comunistas tentam impulsionar uma ruptura do sindicalismo com o Estado. 

Essa busca de alternativa se materializa na criação do Movimento Unificador dos 

Trabalhadores (MUP). Eles reivindicam uma reforma sindical, nos aspectos mais importantes 

da estrutura oficial, como o direito de organizar sindicatos independentes da chancela do 

Ministério do Trabalho, e uma maior autonomia política para suas ações. 
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Apesar dessa busca de autonomia, os comunistas continuam participando da Frente 

Democrática Antifascista, no período inicial da Guerra Fria
36

, em aliança com os setores 

ligados ao Varguismo.  

Em 1947, o Partido Comunista Brasileiro é colocado na ilegalidade e a repressão aos 

comunistas volta com toda força. Mesmo assim, ao arrepio da legislação trabalhista e sindical, 

o movimento sindical busca se organizar de forma autônoma, surgindo vários organizações 

sindicais independentes, sob forma de plenárias, movimentos horizontais, articulações 

interestaduais.  

Criada na década de 1950, a Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT) foi a mais 

importante. Ela se consolida no início dos anos 1960, já no governo de João Goulart (1961-

1964), basicamente formada por sindicatos oficiais e, contraditoriamente, com a participação de 

sindicalistas de oposição à estrutura oficial. 

No contexto nacional-desenvolvimentista, nos anos 1950 até início da década de 1960, o 

movimento sindical se fortalece. Os sindicatos se transformam em interlocutores importantes 

dos trabalhadores diante dos patrões e do Estado. Essa influência institucional crescente torna o 

sindicalismo participante da vida política nacional.  

Mesmo com esse aumento de influência os sindicatos não conseguiram organizar a 

maioria, e nem superar a dependência do Estado. O conceito de capitalismo dependente que 

combina elevada concentração de riqueza e capital e de desigualdade desenvolvido 

especialmente por Florestan Fernandes (1973) define o caráter de nossa especificidade histórica 

na sua raiz mais profunda.  

Trata-se de uma categoria ou um conceito que explicita o caráter ideológico da “teoria” 

da modernização e os limites da teoria da dependência com as abordagens centro-periferia e o 

confronto entre nações, ao situar o núcleo explicativo na relação de classes e no conflito de 

classe no sistema capitalista.  

Dentro desta formação histórica, ao contrário das visões dualistas que culpam o arcaico e 

atrasado como travas ao desenvolvimento Oliveira (2003) mostra que, ao contrário os mesmo 

sai indissociáveis e explicam que somos uma sociedade que produz a miséria e se alimenta 

dela.  

Ou seja, a persistência da economia de sobrevivência nas cidades, uma ampliação ou 

inchaço do setor terciário ou da "altíssima informalidade" com alta exploração de mão de obra 
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de baixo custo, elevados índices de analfabetismo e escolaridade precária são funcionais à 

elevada acumulação capitalista, ao patrimonialismo e à concentração de propriedade e de renda.  

Oliveira (2003), com a imagem do ornitorrinco faz a síntese emblemática das mediações 

do tecido estrutural de nosso subdesenvolvimento e a associação subordinada da classe 

burguesa brasileira aos centros hegemônicos do capitalismo e os impasses a que fomos sendo 

conduzidos no presente. Uma particularidade estrutural de nossa formação econômica, social, 

política e cultural, que nos transforma num monstrengo social.  

Com a crescente industrialização e a consequente urbanização, como produto desta, há 

um processo de declínio do campesinato e do trabalho no setor agrário da economia. A classe 

operária e o trabalho nas fábricas assumem um protagonismo que tem como desdobramento a 

maior influência dos sindicatos operários e urbanos como força política de vanguarda nas lutas 

e movimentos políticos, principalmente no início dos anos 1960. 

Os fenômenos da industrialização e urbanização e expansão para os estados do interior 

(Centro-Oeste, Norte) fortalece outros grupos e camadas sociais, como as classes médias, os 

empresários industriais, a burocracia estatal, os militares e segmentos da intelectualidade 

brasileira. Consolida-se uma sociedade civil diferenciada, urbana e incorporada ao espírito da 

indústria, do comércio e do consumo. A classe dominante, e as classes médias, como acontece 

historicamente, se tornam protagonistas dos valores conservadores e individualistas, agora 

alimentadas pela possibilidade de maior consumo. 

No governo de João Goulart há um acirramento dos conflitos de interesses entre esses 

diferentes grupos. Os embates políticos se aguçam na medida em que o espaço público se 

alarga. Os sindicatos assumem a ponta desse processo de confrontação, intensificando as lutas 

salariais e em defesa de direitos trabalhistas, e questionando a cresceste dependência 

econômica do Estado brasileiro aos capitais externos. 

A classe operária, setores do funcionalismo público, como os professores, e os 

estudantes (o movimento estudantil é, nesse contexto histórico, um importante sujeito político 

coletivo) intensificam as jornadas de lutas e as exigências por reformas de base, principalmente 

nos campos da educação, saúde, moradia, emprego e reforma agrária. 

Os comunistas, lideranças independentes vinculadas aos setores progressistas da Igreja, e 

intelectuais nacionalistas assumem abertamente a defesa das reformas, da ampliação das lutas 

sociais, da ruptura com a dependência econômica e política externas e, por consequência, a 

defesa do governo Goulart. Pressionam o Estado para obter ganhos econômicos, sociais e 

políticos. A correlação de forças, aparentemente, possibilitava o avanço dos movimentos 

sociais, e o governo sinalizava favoravelmente nessa direção. 



200 

 

 

Darlan Montenegro (2011) produz um exemplar e referencial estudo sobre a esquerda no 

Brasil, sua genealogia política e arquitetura organizativa. Este autor identifica na Declaração de 

Março
37

  

Um divisor de águas na história da esquerda brasileira, na medida em que, pela primeira 

vez, o principal partido dessa tradição apresentava uma política que, independente das 

contradições políticas e teóricas e da permanência da temática oriental (no sentido 

gramsciano) do Brasil semi-feudal, vislumbrava o caminho para o socialismo no Brasil 

integrado ao longo processo de ampliação da participação popular na política que vinha se 

constituindo, desde os anos 30, em torno dos temas da nação, dos direitos trabalhistas e, 

aos poucos e cada vez mais, da democracia política. (MONTENEGRO, 2011, p.25) 

 

Nela, o PCB passava a orientar sua política com base em uma avaliação positiva da 

burguesia nacional e do movimento nacionalista e na defesa de uma ampla aliança de classes 

dentro deste movimento.  

Segundo Montenegro, a leitura histórica e político-ideológica feita pelo PCB era a de 

que.  

Brasil vivenciava, ainda, a etapa de transição do feudalismo para o capitalismo (em 

circunstâncias específicas, nas quais o imperialismo norte-americano cumpria um papel 

importante e regressivo) e era preciso que a classe operária se engajasse neste processo de 

transição buscando estimular sua consecução em bases independentes do capital norte-

americano. Dois elementos dessa nova política viriam a ser objeto de intensa crítica por 

variados segmentos políticos de esquerda. O primeiro foi o papel secundário conferido pelo 

PCB ao conflito de classes, no quadro da luta pela superação do atraso semi-feudal. O 

segundo, que ao primeiro estava intrinsecamente articulado, dizia respeito ao caráter da 

revolução brasileira: A revolução no Brasil (.) não é ainda socialista, mas anti-imperialista e 

antifeudal, nacional e democrática. O corolário da nova política era a aliança com a burguesia 

(MONTENEGRO, 2011, p.27). 

No documento, os comunistas identificavam uma convergência de interesses, tanto 

táticos quanto estratégicos, no contexto brasileiro e mundial à época, quando declaram que o 

proletariado e a burguesia se aliam em torno do objetivo comum de lutar por um 

desenvolvimento independente e progressista contra o imperialismo norte-americano. Embora 

explorado pela burguesia, é do interesse do proletariado aliar-se a ela, uma vez que sofre mais 

do atraso do país e da exploração imperialista do que do desenvolvimento capitalista. 

Nesse contexto é fundada o Comando Geral dos Trabalhadores (CGT, mas não confunda 

com a outra, que era Confederação), fundado em 1962, no auge das lutas operárias e estudantis. 

Intensifica-se a participação dos sindicatos na vida política nacional. Perigosamente, essa 
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 A Declaração de Março de 1958 foi um marco na política do PCB, até a ruptura de 1992. Foi o instrumental 

teórico da "revolução democrática e nacional" que, por décadas, determinou as alianças do PCB com setores da 

burguesia, tornando subalterno o papel do proletariado. Mas o documento teve o mérito de ressaltar o caráter 

capitalista da formação social brasileira. A Declaração de Março pode ser considerada a expressão brasileira da 

política aplicada pelo Movimento Comunista Internacional, num momento de acirramento da Guerra Fria. (PCB, 

2006) 



201 

 

 

crescente influência não resultou em maior aprofundamento da autonomia, fortalecimento 

coletivo e formação política dos trabalhadores.  

Não se constituíram movimentos independentes e desatrelados do Estado, mas sim 

vinculado aos interesses deste. O apoio de Goulart aos sindicatos, essa aliança do sindicalismo 

com o Estado, produziu uma ilusão de poder, uma subestimação das reais forças da classe 

trabalhadora. 

Os sindicatos foram estimulados a radicalizar nos discursos e nas ações políticas, indo 

muito além do que suas próprias forças garantiam. Um sindicalismo de vanguarda, sem a 

suficiente retaguarda das massas. Não se nega a necessidade e a coerência de se buscar as lutas 

de massas, as ruas, as reivindicações coletivas como instrumentos essências aos trabalhadores, 

na busca de seus direitos e na transformação do Estado.  

O que se questiona é se as direções compreendem a realidade objetiva e a correlação das 

forças em disputa no terreno da luta de classes. A nosso ver, subestimou-se a capacidade de 

reação das classes dominantes e dos setores médios urbanos, eivados de conservadorismo e 

outros valores burgueses. 

O fantasma vermelho, a ameaça do comunismo e o medo do barulho das ruas tão 

largamente vociferadas e ardilosamente fermentadas pela direita brasileira, não foram 

devidamente dimensionados pelas forças da esquerda social e política nos anos 1961-1964. 

Veio o golpe fascista, executado pelos militares, sob patrocínio do grande capital estrangeiro e 

do governo dos EUA. 

Uma lição que mais tarde seria aprendida pelo movimento sindical pós-ditadura militar, 

que as direções não podem substituir as massas, ao contrário, só o movimento concreto da 

classe pode garantir conquistas e poder político. 

4.6 Da ditadura empresarial-militar ao novo sindicalismo: Resistência e transição 

A violenta dominação de classe, aprofundada pelo golpe empresarial civil militar de 

1964, e a posterior ditadura do capital, tem como instrumento de acumulação o aumento da 

taxa de exploração da força de trabalho, que fornecerá os excedentes internos para a 

acumulação. A intensa mobilidade social do período obscurece a significação desse fato, pois 

comumente tem sido identificada com melhoria das condições de vida das massas 

trabalhadoras, que ao fazerem-se urbanas comparativamente à sua extração rural, estariam 

melhorando.  

Não há dúvida que o resultado desta comparação é correto, mas ela não diz nada no que 

respeita às relações salário real-custo de reprodução urbano da força de trabalho, que é a 

comparação pertinente para a compreensão do processo, nem tampouco às relações salário real-
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produtividade, parâmetro este que no período começa a crescer, em termos reais: o diferencial 

entre salário real-produtividade constitui parte do financiamento da acumulação. 

A implantação do novo projeto econômico e político capitalista na década de 1960 

(1964-1974) ficaram conhecidos como “milagre brasileiro”. O modelo adotado se apoiava na 

expansão industrial e dos serviços, voltada para o consumo do mercado interno de bens 

duráveis, como automóveis, eletrodomésticos.  

A lógica da economia capitalista desenvolvida pelos militares era a da 

internacionalização, de aliança dependente ao capital externo monopolista, enfim, de superar a 

fase nacional populista que predominou desde a década de 1930. Neves (1997) afirma que entre 

as várias metas da ditadura estava a de “quebrar as resistências políticas a esse processo de 

integração – resistências manifestadas ao longo do período anterior pelas correntes 

nacionalistas e populares – e submeter os interesses setoriais à lógica da reprodução 

monopolista do capital”. Este novo modelo de desenvolvimento afeta também o campo, onde 

ocorre uma maior concentração de terra e, consequentemente o êxodo rural. 

Isso propiciou o crescimento do parque industrial inédito na história econômica do 

Brasil. Com os militares no domínio pleno do aparelho de Estado, as altas taxas de lucros do 

capital estrangeiro, e mesmo do nacional, foram viabilizadas e maximizadas, por um lado pelos 

generosos subsídios e incentivos fiscais à indústria, possibilitando a rápida expansão de novas 

unidades de produção e o surgimento de polos industrias e zonas francas, em várias regiões do 

pais, e por outro, pelo aprofundamento de políticas de arrocho salarial, repressão aos sindicatos 

a aos movimentos populares de oposição e o degradação das condições de trabalho. 

Com a produção industrial em expansão, aumenta consequentemente a necessidade de 

força de trabalho, provocando um crescimento do número de trabalhadores. A industrialização 

trouxe consigo as inovações tecnológicas, nos processos de produção e na gestão das empresas, 

modificando as relações de trabalho no interior destas, produzindo uma maior diversificação de 

tarefas, de profissões e de cargos, cujo resultado é a maior concentração de renda nas mãos dos 

capitalistas e o empobrecimento dos trabalhadores. 

No plano político e social, a ditadura se ocupa em destruir todas as estruturas e 

instituições que possam se contrapor ao seu projeto de hegemonia. Logo após o golpe os 

movimentos sociais (sindicais, estudantis e camponeses) foram duramente reprimidos. O 

fascismo militar fecha o Comando Geral dos Trabalhadores – plenária intersindical muito 

importante na unificação das lutas dos trabalhadores, principalmente no final dos anos 50 e 

início da década de 1960.  
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A sede da União Nacional dos Estudantes – UNE – é fechada e depois criminosamente 

incendiada; as lideranças e ativistas operários e estudantis são presos e torturados, e os que 

conseguem escapar são obrigadas a se exilarem no exterior. Os parlamentares, governadores, 

prefeitos, que ousam se contrapor ao autoritarismo e violência dos generais são cassados.  Os 

partidos políticos são suspensos e é permitida a existência de dois partidos: Arena – Aliança 

Renovadora Nacional e MDB – Movimento Democrático Brasileiro.  

Segundo Zanetti (1993), em 1966o Congresso Federal é fechado e, em 1967 é reaberto 

para aprovar a nova Constituição, redigida pelos militares, que impõe a eleição indireta para 

governadores e presidente da República. Com o AI 5 há um endurecimento do regime, o 

presidente passa a ter um poder acima da própria Constituição, tendo início um período de 

maior autoritarismo, da repressão, da tortura, dos assassinatos políticos, do exílio de milhares 

de liderança. É o período do medo, da suspeita indiscriminada, da censura e autocensura da 

repressão a toda forma de ação reivindicativa.  

No plano político, os anos 70 foram marcados por uma investida truculenta da ditadura 

empresarial militar contra as organizações políticas de esquerda, os movimentos sociais e os 

setores democráticos da intelectualidade que lhe faziam oposição. A tortura generalizada, 

particularmente durante o período Médici (1970-1974), a repressão violenta, as prisões 

sumárias com condenações e mortes de militantes praticamente dizimou os grupos organizados.  

Com o Golpe empresarial militar, em 1964, iniciou-se um processo de intervenções 

governamentais nos sindicatos, tendo por base a legislação sindical do Estado Novo, que se 

mantinha intacta. Principalmente a partir do Ato Institucional 5 (AI 5), em 1968, o sindicalismo 

brasileiro passou a sofrer um controle ainda mais rigoroso por parte do Regime Militar.  

Os sindicatos viviam sob o risco iminente de intervenções governamentais e cassações 

de dirigentes, a Lei de Greve praticamente impedia o direito de greve, era terminantemente 

proibido qualquer tipo de organização intersindical, os estatutos sindicais eram padronizados e 

o reconhecimento das entidades sindicais passava pelo crivo do Ministério do Trabalho.  

Após 1965, o movimento sindical praticamente desaparece. Embora continuem 

existindo, os sindicatos cumprem um papel de prestação de serviços assistenciais, médicos e 

jurídicos aos seus filiados, funcionando como uma repartição vinculada e controlada pelo 

Estado, um balcão homologador de rescisões de contratos ou um cartório de ofício burocrático. 

Não havia mais função política, reivindicatória ou ideológica. 

Entre 1964 e 1971, a ditadura empresarial militar decretou intervenção em 573 

sindicatos, federações e confederações sindicais. Policiais e agentes civis do regime se 

tornaram interventores no movimento sindical. O sindicalismo passou a ser totalmente 
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controlado pelos aparelhos militares. Uma violência institucional contra os direitos sindicais. O 

novo regime submete os sindicatos a uma verdadeira devassa. 

 Centenas, exatamente 761 sindicatos, sofrem intervenção. Os mais atingidos são os 

sindicatos mais fortes e ativos; milhares de dirigentes e lideranças sindicais do campo são 

denunciados, presos, cassados em seus direitos políticos, submetidos ã tortura, forçados 

ao exílio. Na realidade, tudo isso representa o fim de uma geração de dirigentes sindicais 

que tinha consolidado a hegemonia da esquerda tradicional no movimento sindical. 

(ZANNETI, 1993, p.09) 

Em 1967, o general Castelo Branco reeditou o “atestado ideológico”, de triste memória 

do Estado Novo. Por estes atestados, os aparelhos de repressão política controlavam os 

candidatos aos cargos de direção da estrutura sindical, fazendo um filtro ideológico, vetando os 

que tivessem qualquer vínculo, ou mesmo suspeita de vínculo, com a oposição ao regime ou 

alguma relação com as esquerdas. 

Até a metade da década de 70, a sombra, as botas e a bordunas dominaram a cena 

política. A estrutura sindical, herdada do Estado Novo, permaneceu intocada. Mudança apenas 

no final dos anos 70, a partir das mobilizações autônomas e independentes dos trabalhadores, 

via oposições sindicais, e o início da pressão contra a intervenção e pela liberdade de 

organização sindical. 

A ideologia do “ame-o ou deixe-o”, fortalecida por uma propaganda patriótica e um 

discurso fascista onde se dizia que todos que os oponentes do regime eram “terroristas”, 

“comunistas” e “agitadores do perigo vermelho”. Restaram poucas alternativas às organizações 

políticas e aos movimentos sociais? Adaptar-se ao fascismo, resistir clandestinamente e através 

da luta armada, ou tentar fazer oposição institucional ou exilar-se. 

Nesse contexto, muitas organizações assumiram a luta armada. Montenegro (2011) 

analisa política e ideologicamente estas organizações e agrupamentos de militantes de 

orientação marxista, em duas vertentes. 

Numa vertente, de inspirações stalinistas, castristas e maoistas, e mesmo cristãs, 

correntes e organizações egressas da luta armada contra a ditadura que, na sua maior parte, 

haviam-se originado a partir de cisões do PCB (ou de novas cisões e da fusão destas entre si). 

Também podem ser incluídos nesse primeiro grupo as organizações e os militantes que 

provinham da Ação Popular (de origem cristã) e da Organização Revolucionária Marxista – 

Política Operária (a Polop, corrente marxista à esquerda do PCB, constituída no início da 

década de 60).  

Noutra vertente, os agrupamentos e organizações de diferentes matizes trotskistas, que, 

em que pesem as diferenças entre si, mantiveram, em maior ou menor grau, alguma distância 
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da luta armada, ganhando maior relevância em meados dos anos 70, justamente quando se 

iniciava o processo de distensão política. (Montenegro, 2011) 

Ainda segundo Montenegro (2011), o primeiro conjunto de agrupamentos tinha em 

comum a opção pelo enfrentamento armado à ditadura militar e também o fato de terem sido 

influenciados de maneira intensa (ainda que com diferentes gradações) pelas revoluções 

chinesa, de 1949, e cubana, de 1959, elemento que foi de grande importância para suas opções 

políticas e para suas concepções da organização revolucionária.  . 

Entre militantes e agrupamentos remanescentes, podemos identificar setores que mais 

tarde viriam participar da formação do PT, egressos da Ação Popular (AP), da Ação 

Libertadora Nacional (ALN), das dissidências estudantis do PCB (DI-RJ, DI-GB, DI-RS etc.), 

do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR), da Organização Marxista 

Revolucionária – Política Operária (ORM-POLOP), da Vanguarda Popular Revolucionária 

(VPR), da Vanguarda Armada Revolucionária – Palmares (VAR-Palmares), do Movimento 

pela Emancipação do Proletariado (MEP), do Partido Revolucionário Comunista (PRC), entre 

outros. 

Não havia unidade política nas esquerdas, a repressão contribuiu para aumentar a 

fragmentação e a divisão desta em centenas de grupos clandestinos, que buscavam se defender 

e acumular forças contra o Estado fascista. Resistir, embora crescessem as dúvidas sobre qual a 

via política para enfrentar a ditadura empresarial militar. 

Importante ressaltar que o golpe empresarial militar e a ditadura que se consolidou 

depois, obrigaram os agrupamentos de esquerda a revisarem seus programas, projetos e 

estratégias políticas. As universidades e o movimento estudantil foram os fermentadores de 

ideias políticas, elaborando inúmeras análises críticas sobre a estrutura econômica, política e 

social brasileira, e discutindo os projetos de alianças de classe entre os trabalhadores e setores 

progressistas da burguesia. 

Segundo esta interpretação, hegemônica no PCB dos anos 60 e 70, a sociedade brasileira 

dividia-se em dois blocos distintos: de um lado, uma oligarquia agrário-mercantil, classe 

dominante tradicional que, aliada ao imperialismo, opor-se-ia ao desenvolvimento industrial do 

país (sendo os defensores da tese da vocação agrária brasileira e buscaria manter o status quo 

semicolonial, semifeudal e primário exportador (Sodré, 1990). 

O outro bloco, segundo Sodré, seria aquele formado pela burguesia nacional industrial 

brasileira (não submissa ao imperialismo), pelas classes médias e pelos trabalhadores. Esta 

burguesia nacional seria aquele grupo que ascendeu ao poder com Getúlio Vargas (quando 

houve o então chamado “pacto populista”); de caráter progressista e nacionalista, e aliada às 
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classes trabalhadoras, é ela que deveria conduzir o processo de modernização do país e realizar 

a primeira etapa de nossa revolução: a revolução burguesa, que libertaria o Brasil do grande 

latifúndio e dos “restos feudais”. 

A grande questão aqui é, então, entender o que Sodré buscou dizer através da expressão 

“restos feudais”. Se eles representavam o nosso atraso, era preciso ver em que consistiam e 

como tiveram origem em nossa História Na Formação Histórica do Brasil, Sodré, grande 

intelectual vinculado ao PCB à época, portanto, autor que muito contribuir para a construção 

programática desse partido, busca compreender nosso processo histórico utilizando o 

instrumental analítico do marxismo; é sob o prisma do materialismo histórico e em termos de 

forças e modos de produção que ele analisará nossa história.  

Fica clara a posição do PCB, ainda a maior a organização política da esquerda brasileira, 

em 1980, quando, ao analisar a luta de classes no Brasil. Vejamos o que orienta o Caderno de 

Resoluções Políticas do Comitê Central do PCB em março de 1980, portanto, no período final 

da ditadura civil militar no Brasil.  

Nossa primeira constatação é a de que o Brasil se tornou um país capitalista completo, ou 

seja, trata-se de uma formação social capitalista na qual predominam as relações 

assalariadas, a propriedade privada burguesa dos meios de produção, as formas de 

produção e acumulação ampliada de capitais que completaram seu caminho até a 

formação do monopólio, chegando a agir de maneira interligada e inseparável da forma 

imperialista que hoje determina as relações econômicas mundiais. Mais do que um ponto 

através do qual o imperialismo opera sua reprodução ampliada da acumulação capitalista, 

o Brasil desenvolveu um parque industrial monopolista, setores de infraestrutura de 

mineração, energia, armazenagem, transporte, portos e aeroportos, malhas urbanas, um 

comércio nacional e internacional, capitalizou o campo, gerou o monopólio moderno da 

agricultura, um sistema financeiro moderno e interligado ao mercado financeiro mundial, 

estruturou uma malha logística de serviços e ações públicas necessárias à reprodução das 

relações burguesas de produção. (PCB, 1980, p.12) 

Perguntas que poderíamos fazer, sobre esta posição: Como podemos ter uma sociedade 

burguesa completa sem que tenha acontecido uma revolução burguesa no país? A quem, 

efetivamente, serve todo este "desenvolvimento" capitalista e toda a sua infraestrutura? Qual 

proveito se obteve deste desenvolvimento, e não vamos aqui nos referir às condições de vida 

das massas exploradas e oprimidas, mas em benefício de se completar a formação da nação 

brasileira e sua real independência?  

Basta que se compare com os países que realizaram uma revolução burguesa para se 

chegar à conclusão que este capitalismo no Brasil, teve o Estado como principal alavanca, e 

constitui um complexo de contradições que vão além da contradição capital e trabalho 

centralmente existente onde a burguesia derrotou a nobreza, demoliu suas instituições, varreu 

seu Estado e estabeleceu sua república com revoluções violentas. 
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Outros agrupamentos construíram formulações propondo a necessidade e a possibilidade 

de tomada revolucionária do poder como condição para se romper com a ditadura militar e 

construção da sociedade socialista. Uns defenderam acumulação de forças junto aos 

movimentos populares (AP – Ação Popular) ao proletariado (POLOP- Política Operária). 

Outras defenderam (e desenvolveram) ações armadas imediatas contra o regime (MR 8 – 

Movimento Revolucionário 8 de Outubro, VAR – Vanguarda Armada Revolucionária, e VAR-

Palmares). 

O PCdoB (Partido Comunista do Brasil) – muito forte entre os estudantes – e a ALN 

(Aliança Libertadora Nacional) defenderam como estratégia (e tática) a combinação entre a luta 

armada imediata e a construção de alianças com caráter nacionalista e anti-imperialista (setores 

progressista da burguesia que eram contra a ditadura e defendiam a volta ao Estado 

democrático), para ruptura com ditadura militar e a transição para o regime democrático. 

A verdade é que as ações desses movimentos (em destaque o movimento estudantil 

secundarista e universitário, apesar da clandestinidade da UNE e da UBES) e dos agrupamentos 

políticos, com a participação da intelectualidade acadêmica e artística, e mesmo dos setores do 

MDB – Movimento Democrático Brasileiro - (um dos partidos políticos consentidos e legais, o 

outro era a ARENA – Aliança Renovadora Nacional), foram decisivos para o enfrentamento e 

ruptura com a ditadura militar.  

Milhares de jovens, estudantes, intelectuais, operários e camponeses contribuíram, 

inclusive com a própria vida, para derrotar a sanguinária dominação fascista da longa noite 

obscurantista brasileira. Centenas ainda estão “desaparecidos”, ou foram enterrados como 

indigentes e terroristas, após sofrerem os horrores das câmaras de tortura nas instalações 

militares. A democracia e o Estado democrático de direito devem muito a eles.  

Nesse contexto, o movimento operário e sindical combativo e independente organizou-se 

através das Oposições Sindicais (denominados de “autênticos”, pois eram lideranças que 

surgiram das fábricas e das lutas independentes da classe trabalhadora) com apoio dos setores 

da Igreja ligados à Teologia da Libertação e retomam a ofensiva a partir de 1977. 

Quando os trabalhadores já não suportavam a situação de arrocho salarial, a carestia do 

custo de vida, a violenta repressão política aos que buscavam lutar, e a conciliação de classes 

empreendida pelo sindicalismo oficial, tutelado pelo Estado, denominado pelos trabalhadores 

como “pelegos” (pois serviam para amortecer o conflito entre os patrões e os trabalhadores, e 

impedir que estes se mobilizassem contra a opressão política e a exploração econômica). 
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Com a industrialização ancorada na produção de automóveis, o setor metalúrgico se 

tornou o pólo mais dinâmico da classe trabalhadora brasileira, e o ABC (na grande São Paulo) 

assumiu um protagonismo que colocou os trabalhadores em movimento. 1978 

No final da década de 1970 (1978) os metalúrgicos do ABC, começando pela Scania, em 

São Bernardo, entraram em greve. As greves se espalharam por quase todas as fábricas da 

região do ABC, São Paulo, Guarulhos e Osasco, num movimento que ficou conhecido como 

“greves-pipoca”, pois pipocavam quase sem qualquer organização prévia, desarticuladas, mas 

com grande participação dos trabalhadores. 

Estas greves e mobilizações se deram nas regiões mais industrializadas do Estado de São 

Paulo, entre maio e agosto de 1978. Rapidamente assumindo um caráter generalizado, 

questionando a estrutura sindical corporativa e a prática imobilista e pelega das direções, 

atropelando-as, na negociação direta com os patrões. Na maioria das greves, os sindicatos eram 

chamados apenas para assinarem os acordos negociados pelas comissões de fábricas. 

As greves, segundo Iram Jácome Rodrigues, 

Mostravam a existência de um outro ator, até aquele momento excluído do cenário 

político, mas que queria participar. Esse foi, sem dúvida, o sentido mais geral da 

emergência dos trabalhadores a partir de 1978 no Brasil. 

Esse fato desempenhou um papel importante na transição naquele momento, as classes 

trabalhadoras queriam uma presença mais significativa nas novas regras do jogo que 

estavam sendo geradas no Brasil. Oriundos dos setores industriais mais modernos da 

economia nacional, esse movimento social, que em seu desenvolvimento se transformou 

em movimento político, representou, naquele momento, uma novidade na cena política 

brasileira (RODRIGUES, 1999, p.77). 

As comissões eram eleitas diretamente nas fábricas e as decisões políticas eram tomadas 

em assembleias feitas no próprio local de trabalho. Era comum os trabalhadores rejeitarem a 

presença do sindicato nestas atividades. 

A imensa maioria dos trabalhadores não era sindicalizada, e não reconheciam as direções 

sindicais como instrumento de representação de seus interesses e reivindicações. A ditadura 

militar e o peleguismo sindical fizeram com que os sindicatos fossem vistos como inimigos dos 

trabalhadores. O sindicato assumiu, ao longo dos anos, um papel policial, de perseguição e 

repressão à classe. 

A onda grevista de 1978 causou grande impacto e surpresa aos empresários e governo, 

tanto que estes cederam nas principais reivindicações. As direções sindicais da estrutura oficial 

foram atropeladas pelas lutas vindas diretamente do chão da fábrica. Inicialmente se colocaram 

contra o movimento, chamando-s de aventureiros, perigosos e irresponsáveis, e depois tiveram 

que se adequar à realidade, para sobreviverem politicamente.  
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O sindicalismo oficial se sustentava utilizando métodos de controle e freio sobre o 

movimento utilizando a força da máquina sindical, da estrutura corporativa, da atitude 

policialesca (deduravam aos aparelhos repressivos aqueles que tentavam mobilizar os 

trabalhadores) e do assistencialismo (os sindicatos assumiam o papel do Estado nas questões de 

assistência médica, odontológica, cultura e lazer). 

As greves colocaram em contradição a estrutura e as práticas sindicais. Um crescente 

questionamento sobre a concepção e papel do sindicato, e sobre as formas de lutas, colocavam 

a necessidade de superação daquele modelo de sindicalismo e a construção de uma outra 

proposta política de organização dos trabalhadores. 

As Oposições Sindicais, principalmente a dos metalúrgicos de São Paulo, eram 

violentamente reprimidas pelo aparelho policial, dando do Estado quanto do próprio sindicato. 

As lutas inverteram a hierarquia, fazendo com que as bases se tornassem dirigentes das 

mobilizações, de baixo para cima, num processo de confrontação com os patrões. 

Nesse contexto acontece o Encontro Nacional dos Trabalhadores em Oposição à 

Estrutura Sindical (ENTOES), com participação de lideranças rurais, inicialmente articuladas 

ao redor da CPT, o início da reflexão sobre a estrutura sindical vigente. Diversos depoimentos 

avaliam que o encontro foi uma descoberta porque articulava a instrumentalização da estrutura 

sindical pelos dirigentes que queriam se perpetuar no poder com o verticalismo e a ausência de 

lutas massivas.  

O ENTOES Significou ainda, o início da articulação nacional de oposições sindicais 

rurais, contando com uma coordenação própria que tinha como objetivo organizar todas as 

forças políticas e movimentos autônomos, de forma plural e democrática, para enfrentar o 

capital e o Estado, num processo de construção de um movimento sindical independente, 

democrático, livre e autônomo. O ENTOES 

Essa aproximação dos setores do sindicalismo urbano e rural contrários à estrutura 

sindical corporativa no ENTOES, foi o ponto de ruptura das correntes comunistas com a 

perspectiva de construção da CUT. 

Nesse contexto começava nascer um sindicalismo de luta e combate, construído pela 

base, de conteúdo classista e independente do Estado e da burguesia. Esse sindicalismo baseado 

nas comissões de fábricas e nas oposições sindicais passou a dirigir as greves por fábricas, por 

regiões, e fez surgir formas alternativas de organização e direção, constituindo os comandos de 

greves, os piquetes, e algumas experiências de sindicatos livres. Essas novas formas de lutas e 

organizações se alastraram pelo estado de São Paulo, pelas regiões industriais de Minas Gerais 

(Betim, Contagem, BH) e Rio de Janeiro (Rio e Volta Redonda). 
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Nos anos de 1979 a 1981 o sindicalismo combativo foi derrotando os pelegos nas 

eleições de importantes sindicatos, tanto de categorias da indústria, quanto dos serviços e 

comércio (caso de professores e bancários). A classe trabalhadora assumia a cena política, se 

tornava protagonista principal das lutas contra a ditadura militar e contra o modelo econômico 

concentrador de rendas e distribuidor de misérias, arrocho e repressão aos trabalhadores. Na 

cena política estava presente o “novo sindicalismo”. 

A estrutura sindical pelega não ficou inerte, ao contrário, reagiu de forma variada. Por 

um lado, modificando alguns de seus métodos, por outro, imprimindo um processo de 

perseguição, deduragem e mesmo confortamento físico contra as lideranças do novo 

sindicalismo. As assembleias, passeatas e piquetes passaram a ter a presença constante de 

policiais, jagunços, elementos provocadores, com a função de controlar, espionar, ameaçar e 

agredir os que estavam na linha de frente das mobilizações.  

Alguns setores do sindicalismo atrelado passaram a participar mais das atividades nas 

fábricas, disputando hegemonia com o novo sindicalismo. Os pelegos tradicionais buscaram se 

renovar, conformando alianças com setores da esquerda, como o PCB, PCdoB e MR8. Muitas 

eleições sindicais nos anos de 1979 a 1983 tiveram a participação de chapas compostas pelos 

pelegos e forças políticas que lutavam contra a ditadura e que foram vítimas da repressão do 

fascismo de Estado.  

Essas organizações de esquerda estavam presentes em muitas e importantes direções 

sindicais, em composição com o sindicalismo da estrutura oficial. Argumentavam que o novo 

sindicalismo era divisionista, fragmentava e enfraquecia os trabalhadores. Defendia uma 

organização mais rígida, unificada em torno dos sindicatos.  

Combatiam todas as formas de lutas e organismos que não seguissem disciplinadamente 

as ordens das direções sindicais. Travaram uma dura batalha contra as comissões de fábricas, as 

oposições sindicais permanentes e mesmo os comandos de greves. Na prática foram contra a 

autonomia sindical, buscando enquadrar o movimento sindical a uma proposta de reformas no 

modo de produção capitalista e de transição sem traumas da ditadura ao Estado democrático de 

direito. 

Esse confronto dos sindicalistas autênticos e combativos com a estrutura sindical pelega 

e aliada a estas organizações de esquerda se aprofundava na medida em que as lutas se 

intensificavam. Havia em disputa duas concepções não só de estrutura sindical, mas 

principalmente de seu papel na sociedade e de que projeto de sociedade e de Estado se 

pretendia construir. Os pelegos buscaram se reciclar, para não perderem o bonde da história, 

que estava passando, e a aliança que setores que lutaram contra a ditadura os oxigenou. 
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A fábrica, e as contradições existentes nela, também (e tem) um importante papel 

pedagógico, de educar as massas para compreender o conflito capital x trabalho, e dos 

mecanismos para o enfrentamento e superação do modo de produção capitalista.   

Ela se situa no coração da produção e do funcionamento do capitalismo. A fábrica 

reproduz as engrenagens sociais e políticas de dominação da classe burguesa sobre os 

trabalhadores, na produção da mais-valia, na exploração desenfreada do capital sobre o 

trabalho.  

A contradição gerada possibilita aos trabalhadores, através da luta e do estudo coletivo, 

perceberem o processo de mercantilização de sua força de trabalho, onde o trabalhador também 

se transforma em mercadoria, no sistema de mercado e mercadoria, que é a própria essência do 

capitalismo. Sua força de trabalho é transformada em mercadoria, sua remuneração é o salário, 

e o processo produtivo é constituído pela uma crescente e sofisticada divisão social do trabalho, 

onde o trabalhador é separado da elaboração de suas tarefas e do fazer intelectual, passando a 

ser objeto/instrumento de produção. 

Reiteramos nossa concepção de que o trabalhador se educa nas lutas, se politiza nos 

conflitos, se torna sujeito de sua história, e rompe a alienação. O sindicato é importante 

instrumento de educação coletiva das massas. As lutas contra os patrões e o enfrentamento à 

repressão policial, os debates travados nas assembleias, as palavras de ordens gritadas nas 

passeatas, os congressos e as discussões de propostas contra o capital e o capitalismo são 

espaços e mecanismos de educação política dos trabalhadores.  

A formação política, a reflexão crítica organizar as ideias e a teoria que se produz da 

prática das lutas. Esses elementos o novo sindicalismo resgatou, e os trabalhadores assumiram 

seu protagonismo. No início da década de 1980 (precisamente nos anos 1981 a 1983), o 

movimento sindical buscou construir um projeto político que unificasse as lutas e superasse a 

estrutura herdada do Varguismo e aprofundada na ditadura. 

A busca da unidade passava pela construção de uma nova estrutura sindical, que negasse 

o imposto sindical (base de sustentação financeira da burocracia sindical à época), revogasse os 

entraves e entulhos ao livre exercício da liberdade e autonomia sindical (presentes na estrutura 

corporativa e vertical, produzida pelo Estado Novo), garantisse a livre organização da classe, 

com participação das bases, e que se colocasse contra o Estado capitalista, pelo fim do regime 

militar e de sua política econômica de arrocho e exploração dos trabalhadores. 

Essas reivindicações, dentre outras, foi o terreno por onde caminharam os autênticos e os 

pelegos, na busca de criação de uma central sindical que representasse o novo sindicalismo. A 



212 

 

 

criação de uma comissão nacional pró CUT foi a representação concreta do esforço pela 

unidade em torno de um projeto sindical livre, autônomo, democrático e de classe. 

O MST, apesar de não se organizar em sindicatos, também contribuiu para que o campo 

se tornasse protagonista político e sujeito social importante nas lutas pela democratização do 

acesso e posse da terra, bem como para constituição de políticas sociais públicas, como saúde, 

educação, moradia, saneamento e eletrificação do espaço agrário. 
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5 A HEGEMONIA CAPITALISTA E AS METAMORFOSES DA CUT 

 

Se as coisas são inatingíveis... Ora! 

Não é motivo para não querê-las... 

Que tristes os caminhos se não fora 

A mágica presença das estrelas! 

(MARIO QUINTANA- Espelho Mágico) 

 
Analisamos sujeito político CUT, seu papel histórico, instrumento de resistência que foi 

importante ferramenta da classe trabalhadora na superação da ditadura civil militar, na 

transição política, na construção e consolidação de um campo sindical combativo, na década de 

1980, e suas metamorfoses diante da hegemonia capitalista neoliberal. Hegemonia esta que 

trouxe, e deixou como herança, um amplo espectro regressivo, no campo dos direitos sociais, 

da economia da política e da ideologia.  

Nesse contexto a CUT, e o principal partido da esquerda democrática e popular no 

Brasil, experimentou a conquista de importantes espaços institucionais, tanto do ponto de vista 

parlamentar, quanto governamental, configurando, ao nosso ponto de vista, um processo de 

adaptação ao sócio-metabolismo do capital e à ordem capitalista, do ponto de vista ideológico e 

político.  

Na cena política, luta de classes e o sujeito coletivo CUT, como produto da longa e 

persistente resistência política à longa noite fascista, da ditadura civil militar. Das lutas da 

classe brotaram o novo sindicalismo, seus princípios e concepções de autonomia e 

independência sindical. A travessia contraditória, o debate inconcluso da crise de identidade e 

perspectiva estratégica da CUT e a crescente e perigosa tendência de adptar-se. Por fim, 

algumas notas sobre o movimento sindical sob o governo Lula: Transformismo, revolução 

passiva, regressão, adaptação, ou travessia?  

Foram grandes os impactos das políticas neoliberais na classe trabalhadora, e em 

especial no movimento sindical e suas organizações representativas – os sindicatos e a CUT – 

principal Central Sindical do Brasil.  

Por uma questão metodológica, buscaremos uma historicização do sujeito coletivo CUT, 

em suas múltiplas relações, sua gênese, o contexto sócio-histórico em que ela entra em cena 

como protagonista na sociedade brasileira, seu desenvolvimento e consolidação, suas 

metamorfoses orgânicas, sua identidade política, e aquilo que se convencionou denominar, 

entre os estudiosos do tema, de a crise de identidade do sindicalismo. 

Como temos analisado até aqui, a ofensiva neoliberal e sua lógica destrutiva produziu 

profundos e extensos estragos nas economias, nas sociedades e principalmente nos movimentos 
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sociais organizados. Dentre estes, os sindicatos sofreram razoáveis derrotas. Para Boito (2009). 

A maioria de suas lideranças ficou dividida entre a perplexidade, a resistência fragmentada e 

chamada adesão propositiva a alguns pressupostos da nova ideologia. 

Acrescente-se que essa perplexidade se aprofundou ainda mais em consequência da crise 

e da derrocada da URSS e dos países do chamado sistema socialista
38

 do Leste europeu, que 

teve como desdobramentos a afirmação da hegemonia capitalista, sob liderança norte 

americana como força unipolar no mundo.  

5.1 Trabalhadores entram em cena: Luta de classes e o sujeito coletivo CUT 

Em 1983, após vários encontros nos estados, plenários, assembleias e fóruns de 

discussões da proposta de criação da CUT, foi criada a Coordenação Nacional das Classes 

Trabalhadoras - CONCLAT – que veio a organizar o CONCLAT (Congresso Nacional das 

Classes Trabalhadores). 

No CONCLAT dois campos políticos se constituíram. Os pelegos e seus aliados – o 

Partido Comunista Brasileira (PCB), e seu corrente, a Unidade Sindical; o Partido Comunista 

do Brasil (PCdoB), e o Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR8), - defendiam uma 

integração à estrutura sindical oficial, uma transição por dentro, entre o modelo corporativo e o 

de livre organização. Os representantes do novo sindicalismo defendiam uma ruptura com a 

estrutura oficial, a livre organização imediata, a autonomia para os trabalhadores se 

organizarem independentes do Estado e dos patrões. 

O imposto sindical foi o grande divisor de águas. O velho sindicalismo insistia na 

permanência de sua cobrança, e os autênticos se posicionaram abertamente contra sua 

existência. O congresso não conseguiu um ponto de unidade, e os dois setores se separaram 

vindo a constituir duas centrais diferentes.  

O agrupamento de forças ligadas à estrutura corporativa se retiraram do CONCLAT e 

fundaram, em 1984, a Central Geral dos Trabalhadores – CGT – tendo o sindicato dos 

metalúrgicos de São Paulo (dirigido pelo agente da ditadura militar e arqui pelego Joaquim dos 

Santos Andrade – o Joaquinzão) à frente daquela central. 

                                                 
38

 Os limites e os enfoques prioritários deste trabalho não nos permitirão analisar profundamente a crise e o 

desmonte do que a literatura política, histórica e sociológica convencionou categorizar como “Socialismo Real”,  

ao nosso ver uma definicão imprecisa e  que confunde o debate sobre as experiências e as possibilidades históricas 

do socialismo. O ajuste de contas no campo intelectual sobre o que foi a experiência vivida na URSS e nos países 

do países ao leste da Europa, permanece inconcluso. Por certo, a derrota não ser interpretada, do ponto de vista 

histórico, como fracasso. Todo esse balanço crítico é essencial para quem deseja avançar na luta pela superação do 

capitalismo e pelo socialismo. No tempo presente, reafirma- se categoricamente a contradição entre capital e 

trabalho como a contradição fundamental a exigir a organização da classe trabalhadora na luta contra o modo de 

produção capitalista. Uma encruzilhada histórica se coloca à nossa frente. Um caminho aponta para a urgente 

necessidade de resistir econstruir um outro projeto radicalmente diferente do capitalismo. Outro é a barbárie 
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Os setores que se reuniam no chamado Novo Sindicalismo fundaram em 1983, a Central 

Única dos Trabalhadores – CUT. Portanto a CUT viria a se constituir a primeira central sindical 

independente, ao arrepio da estrutura oficial, que não permitia a existência de centrais sindicais, 

pois elas se remetiam à herança da COB (Central Operária Brasileira), de 1908, de inspiração 

anarco-sindicalista, portanto um perigo para a ordem capitalista e o Estado burguês.  

A COB teve vida curta, e foi na verdade se constituiu como uma organização do eixo 

Rio – São Paulo, numa conjuntura de nascimento das fábricas, do capitalismo e da urbanização, 

e de surgimento da classe operária. A CUT se tornaria uma representação horizontal, de caráter 

nacional, num contexto de amadurecimento da classe operária urbana e industrial, e de 

consolidação do capitalismo brasileiro. 

Na década de 1980, principalmente após 1984, a CUT teve participação importante na 

vida política e social brasileira, como sujeito político coletivo, que representava a consolidação 

de um novo sindicalismo, vindo das lutas diretas da classe, contra a exploração capitalista, pela 

ruptura com o sindicalismo atrelado, de conciliação com os patrões e de colaboração de classes.  

O sindicalismo combativo foi fundamental para a crise da ditadura empresarial militar e 

sua posterior superação. Teve papel decisivo na constituição de uma nova ordem social baseada 

nos direitos humanos, políticos e sociais dos trabalhadores.  

A CUT esteve na linha de frente na campanha por eleições diretas para presidente da 

República, e pela convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, que veio construir, 

em 1988, uma nova carta constitucional para o Brasil. Nessa carta se inscreveram os principais 

direitos dos trabalhadores, como o de sindicalização, e de uma reforma profunda nas 

instituições e na vida política da sociedade brasileira. 

A conjuntura dos anos 80 foram de lutas dos trabalhadores, retomada das entidades e do 

movimento estudantil, de surgimento de novos movimentos sociais urbanos (movimentos de 

mulheres, negros, homossexuais, reforma urbana e moradia, saúde pública, educação pública e 

de qualidade sob responsabilidade do Estado, entre outros) e também rurais (o mais importante 

dele foi surgimento do MST – Movimento dos Trabalhadores Sem terras – que é produto da 

injusta e perversa concentração da propriedade da terra no Brasil, uma herança do 

colonialismo, das capitanias hereditárias e do latifúndio monopolista). 

A redemocratização da sociedade e do Estado brasileiros e as conquistas dos 

trabalhadores foram produtos das lutas dos trabalhadores e dos outros setores sociais que se 

colocaram em mobilização contra a ditadura. Contribuiu, também, a existência de uma 

conjuntura internacional favorável, pois o mundo se dividia em dois grandes blocos géo 

políticos, na chamada Guerra Fria (os países capitalistas capitaneados pelos EUA, e o bloco dos 
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países do socialismo real e soviético sob liderança da URSS – União das Repúblicas Socialistas 

e Soviéticas). 

A CUT se consolidou em três congressos nacionais realizados na década de 1980, 

imprimindo a marca da liberdade de organização sindical, muitos sindicatos se constituíram ao 

arrepio da CLT, e a autonomia foi colocada em prática na criação de estruturas horizontais, 

coletivos, plenárias, e de uma estrutura sindical baseada nas formas de federações 

democráticas. As chapas encabeçadas pelo novo sindicalismo-CUT passaram a dirigir 

importantes sindicatos industriais, como ABC, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Campinas, 

Contagem e Belo Horizonte, sindicatos de bancários de praticamente todas as capitais 

brasileiras.  

No meio rural, a CONTAG (Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura), 

que existe deste a estrutura montada pelo Varguismo, passou a ter participação crescente de 

lideranças e sindicatos ligados à CUT, até que na década de 1990 a CONTAG se filia à CUT. O 

novo sindicalismo também cresceu no campo, impulsionados pelas lutas dos assalariados rurais 

e dos pequenos produtores e camponeses, que assumiram a luta pela reforma agrária.  

A Central Única dos Trabalhadores – CUT - foi fundada em 23 de agosto de 1983, no 1
o
 

Congresso Nacional das Classes Trabalhadoras – CONCLAT – Com a participação de 5.212 

delegados eleitos, de um total de 5.625 pessoas presentes, representando de cerca de 1000 

sindicatos e oposições sindicais, da cidade e do campo, após um intenso e crescente processo 

de mobilizações políticas da classe trabalhadora, particularmente no ABC paulista, em 

confronto com o sindicalismo corporativo e atrelado ao Estado.  

A afirmação de uma concepção sindical construída pela base, democrática, autônoma e 

classista e, sobretudo de combate anticapitalista é um contraponto político e ideológico às 

concepções e práticas cupulistas (onde as direções decidem sem consultar a base, e em nome 

dela), burocráticas, autoritárias e de colaboração de classe do sindicalismo oficial tutelado pela 

Ditadura Militar, herança do Estado Novo e da Era Vargas. 

Sobre a ideologia do novo sindicalismo, Giovani Alves afirma que a esperança de uma 

práxis sindical combativa passou a ser incorporada por um segmento de “novos sindicalistas” 

que fundaram a CUT e o PT.  

Na verdade, não havia uma ideologia orgânica no “novo sindicalismo”, tal como havia no 

anarco-sindicalismo e, principalmente no comunismo. Não havia uma imagem utópica 

propriamente dita que os motivasse. Entretanto, havia uma disposição de luta de classe 

vinculada a um projeto histórico de luta por uma sociedade sem explorados e sem 

exploradores. Uma determinada situação histórico-concreta – a crise do regime militar e 

do “modelo de desenvolvimento” do capitalismo brasileiro e a transição democrática 

“pelo alto” contribuíram para o desenvolvimento de um espírito de combatividade, 

profundamente enraizado numa consciência contingente de núcleo operários mais 
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organizados. Não nos cabe analisar as determinações sócio-históricas que contribuíram 

para o surgimento e crescimento do denominado “novo sindicalismo”. Poderíamos dizer 

que o “novo sindicalismo”, enquanto expressão do sindicalismo combativo dos anos 80 é 

a última imagem de esperança utópica, bastante limitada por conteúdos contingentes, do 

sindicalismo brasileiro no século XX (ALVES, 2003, p.6). 

As Resoluções do 3
o
 Congresso da CUT (1988) afirmam que a CUT representava uma 

ruptura com o populismo sindical que manobrava as massas trabalhadoras através de promessas 

assistencialistas e demagógicas para dar sustentação ao regime, e que a CUT rompia com todas 

as formas de conciliação de classes que estiveram presentes nos momentos mais importantes da 

história brasileira do século XX. 

Esses pressupostos aprovados estão no seu manifesto de fundação 

“Entendemos por sindicalismo classista aquele se organiza pela base, a partir do local de 

trabalho, com ampla democracia interna, independência de classe, priorize a luta de 

massas e que defenda os tanto os interesses imediatos dos trabalhadores – empregos, 

condições dignas de trabalho e saúde, salário, direitos, liberdade de organização, direito 

de greve – quanto os interesses gerais – democracia plena, justiça social, distribuição de 

renda, reforma agrária, políticas sociais de habitação, segurança, educação, cultura – e, 

principalmente, interesses históricos – conquista do poder político pelos trabalhadores, a 

emancipação dos trabalhadores como obra dos próprios trabalhadores e a construção de 

uma sociedade socialista.” (Manifesto de Fundação da CUT, 1983:3, mimeo.). 

Tema bastante visitado na literatura política, historiográfica e sociológica produzida ao 

longo da década de 1990, a fundação da Central Única dos Trabalhadores – CUT Brasil – foi 

produto histórico da luta organizada de um múltiplo e diversificado leque de forças sociais e 

políticas que resultou num amplo movimento de contestação e combate ao regime militar, suas 

doutrinas e práticas violentas e autoritárias e pelo resgate do Estado democrático de direito. 

Sua criação significou, no campo sindical, um rompimento concreto com os limites da 

estrutura sindical oficial corporativa, que proibia a existência de organizações 

interprofissionais. Embora legítima perante os trabalhadores mais conscientes em seus 

processos de luta e organização, sua legalização (existência jurídica) só foi possível a partir da 

promulgação da Constituição de 1988 que, também devido à mobilização de amplos e diversos 

setores da sociedade civil e dos movimentos sociais organizados, significou relativo avanço 

institucional na conquista de direitos humanos, civis e sociais. 

5.2 Das lutas da classe brotam as raízes do novo sindicalismo 

A segunda metade da década de 1970, e toda a década de 1980 (1977 a 1989), do ponto 

de vista dos movimentos sociais, um período histórico de enormes conquistas democráticas 

(fim da ditadura militar e transição – embora conservadora, sob controle da burguesia e nos 

marcos do capitalismo monopolista – para uma democracia liberal, eleições diretas para 
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governadores e prefeitos das capitais, eleição de um congresso com prerrogativas de elaborar 

uma nova constituição para o país, eleições diretas para presidente, etc.) e de metamorfoses 

institucionais profundas na esfera do Estado.  

Foi a década do avanço e consolidação dos movimentos sindicais e populares – 

nascimento e consolidação da CUT como dirigente do sindicalismo que emergiu das lutas dos 

trabalhadores contra a ditadura e a opressão e exploração capitalista ao longo dos anos 1960 a 

1980 e se constitui pólo independente, avançado e democrático do sindicalismo brasileiro. 

Decisivo no processo de reorganização e ampliação de dezenas de movimentos da 

cidadania ativa (de bairros, saúde/saneamento, educação, mulheres, negros, homossexuais, 

ecológicos, culturais, reforma agrária – o MST se torna sujeito político decisivo na luta contra o 

latifúndio colonial e pela democratização da propriedade da terra sob controle dos 

trabalhadores.  

Esses movimentos impulsionam uma nova institucionalidade no país, na exata medida 

em que se transformam em sujeitos históricos responsáveis pela configuração do Estado 

democrático de direito. O ponto máximo desse acúmulo de forças sociais e políticas 

galvanizam a candidatura de Luis Inácio Lula da Silva, em 1989, um operário que fez história 

no intenso e duro processo de lutas do povo brasileiro contra a ditadura – e que colocam o 

Brasil numa encruzilhada histórica. Apesar da derrota eleitoral, os trabalhadores participaram 

ativamente da arena social e fizeram história. 

O reaparecimento dos sindicatos como atores políticos teve início em fins da década de 

1970, com a eclosão da série de greves na região do ABC. Com o processo de reorganização da 

sociedade civil tais como o Movimento pela Anistia, Movimento Contra a Carestia, as 

campanhas de reposição salarial – quando veio a público a manipulação dos índices 

inflacionários pelo governo - a correlação de forças tornou-se mais favorável para a retomada 

das articulações intersindicais. 

Com as explosões de movimentos sociais em várias Estados brasileiros, do campo e da 

cidade, cujo ponto central foram as greves dos metalúrgicos do ABC, em 1978, 1979 e 1980, e 

com as mobilizações e greves se espalhando por todo o país, originou-se um sindicalismo 

independente, combativo e participativo, com base nas oposições sindicais.  

Esse contexto sócio-histórico e político de reorganização do sindicalismo classista 

brasileiro foi caracterizada pela participação ativa dos trabalhadores em mobilizações, 

paralisações, assembleias e greves, configurando-se, em uma atividade política muito intensa. 

Havia, nesse período, uma certa identidade com questões mais amplas.   
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Nas pautas de reivindicações estavam inseridas questões salariais como apenas um dos 

pontos dos interesses sindicais, unindo diversas categorias profissionais – o que facilitava a 

discussão de temas relacionados às políticas nacionais e internacionais –, realizando greves e 

mobilizações em nível nacional, numa ebulição de movimentos sociais. 

 Na avaliação de vários pesquisadores sobre o tema, o momento de formação do 

chamado “novo sindicalismo” está vinculado ao enfrentamento de um quadro de dificuldades 

impostas pelo processo de reestruturação produtiva. 

Quando da conformação daquele movimento, ao se falar em novas formas de ação, 

estavam presentes as críticas ao período compreendido entre 1945 e 1964 E, tanto a crítica, 

quanto o acentuado exagero na novidade atribuída ao “novo sindicalismo” estavam ofuscadas 

pela constituição de um momento político e o corte entre o novo e o velho sindicalismo, da 

forma como se estabeleceu, acabou por obscurecer as continuidades e pontos de contato 

existentes na prática organizativa dos trabalhadores, bem como os limites a ela impostos 

“(SANTANA, 1989, p.135). 

Para Santana (1999) implicaria na reavaliação futura, quando do influxo do movimento 

sindica brasileiro. Nesse sentido, os principais pilares do novo sindicalismo eram  a luta por 

liberdade e autonomia sindical, e a crítica radical aos mecanismos de atrelamento do sindicato 

ao Estado. A organização pela base seria a pedra de toque desta nova proposta”, haja vista que 

O sindicalismo do passado aparecia, para os ‘novos sindicalistas’, como de cúpula, sem 

bases, de gabinete, marcado por interesses políticos, distante da classe trabalhadora. A 

partir destas colocações podemos perceber algumas das concepções iniciais que 

informavam as práticas do ‘novo sindicalismo’ e de que forma o passado representava 

uma presença constante em termos negativos, como uma receita que não deveria ser 

seguida; antes, criticada e ultrapassada.  (SANTANA, 1999, p146). 

Ainda segundo esse autor, uma nova camada de ativistas teria começado a surgir no 

interior das empresas, fazendo a crítica à prática do sindicalismo pré-1964. Esses ativistas, que 

se forjavam na luta contra o regime autoritário estavam presentes no interior das fábricas e, 

aparentemente, têm mais sensibilidade para o que está acontecendo no interior das empresas, 

pois são parte dessa reorganização do movimento operário, e, ao fazerem a crítica à prática do 

pré-64, inibem a entrada nas fábricas de pequenos grupos que “procuraram substituir a ação de 

massas”. 

Para Galvão (1999), o “novo sindicalismo” inovou ao fazer algumas críticas à estrutura 

sindical corporativa e na constituição de “um sindicalismo de massa e de confronto”, mas,  

A crítica empreendida à estrutura sindical se traduzia numa genérica luta por ‘liberdade e 

autonomia sindical’. Essa ampla bandeira levou muitos estudiosos a acreditar que a nova 

liderança sindical estivesse interessada em romper com a estrutura oficial. “No entanto, 

como os acontecimentos subsequentes mostraram, o principal objetivo era restringir o 
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poder de intervenção do Estado nos sindicatos, considerado pelos dirigentes sindicais 

como um dos aspectos mais negativos do modelo corporativo” (GALVÃO, 1999, p.114). 

 

De um modo geral, o chamado “novo sindicalismo” representou uma inovação no 

movimento de trabalhadores no Brasil, e essa inovação, apesar de haver controvérsias em 

relação à sua amplitude, serviu para expressar manifestações de sentimentos de mudança da 

classe trabalhadora. 

 Nesse contexto tivemos a emergência de uma corrente sindical renovadora, nitidamente 

minoritária durante os anos de 70, que começou a questionar a organização sindical”. Na 

origem, pois, dessa corrente, encontramos o impulso de um grupo de dirigentes sindicais 

no sentido de superar a situação de esvaziamento e perda de representativida de suas 

entidades e de estimular e assumir lutas reivindicativas de seus representados. (SADER, 

1988, p. 180) 

 

O “novo” é uma efeméride recorrente na história e historiografia. Para Moises
39

 (1984) 

os trabalhadores se transformam em sujeitos fundamentais do processo de redemocratização do 

Brasil, pois o “novo sindicalismo” “Partindo de reivindicações bem precisas e concretas, 

definidas no terreno especificamente sindical, evolui no sentido de apresentar certas demandas 

políticas que não são toleradas pelo Estado. Desse modo, definindo-se como um movimento 

pela conquista de direitos sociais e políticos dos trabalhadores, qualificou-se como novo e 

decisivo protagonista da própria luta pela democracia no país”.  

Segundo Marcelo Badaró de Mattos, em seu livro “Novos e velhos sindicalismos no 

Brasil”, o termo “novo sindicalismo”, foi utilizado, pela primeira vez, por José Álvaro Moisés e 

Maria Hermínia Tavares de Almeida. Eles foram os primeiros estudiosos do tema a tentar 

definir a novidade do sindicalismo da região industrial da Grande São Paulo (ABC) no período 

final da ditadura militar. O novo sindicalismo” brasileiro, como a literatura especializada em 

geral utiliza, surge em oposição a um “antigo” ou “velho” sindicalismo ou em oposição a vários 

“sindicalismos antigos”, incluindo neles o sindicalismo de influência comunista e anarquistas. 

(Mattos, 1998). 

Estes autores buscam analisar as matrizes discursivas nos que se autodenominam de 

autênticos e novos.  Para eles, as suas matrizes constitutivas estariam no cristianismo das 

comunidades eclesiais de base e da teologia da libertação, nos marxismos das diversas 

correntes organizadas da esquerda revolucionária, dispersas pela ação repressiva da ditadura 

militar, e nas lideranças autênticas, que aprenderam nas experiências concretas do chão da 

fábrica e das mobilizações contra a ditadura. 
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Não há consenso entre os estudiosos do movimento operário e sindical no Brasil sobre o 

termo “novo sindicalismo”, e se a CUT representou ou representa essa concepção. O 

historiador Marcelo Badaró, em seu livro já acima citado, afirma categoricamente que aquilo 

que se denominou novo sindicalismo na verdade não rompeu com as matrizes teóricas, 

ideológicas e organizativas do sindicalismo que veio da era Vargas.  

Na opinião deste autor, a CUT não representou esta ruptura, pois ao longo do tempo foi 

se acomodando ao velho sindicalismo que antes combatia. Outro estudioso, o escritor Vito 

Giannotti e o sindicalista Sebastião Neto, em CUT, ontem e hoje, afirmam que do seu 

nascimento até o final da década de 1980 a CUT produziu um conjunto de resoluções políticas 

– tanto táticas, organizativas, quanto estratégicas – de corte classista, socialista e 

ideologicamente anticapitalista, portanto novas e revolucionárias em relação ao passado.  

Essa trajetória, na opinião de Giannotti (1995), foi se alterando profundamente na 

transição do 3
º
 para o 4

º
 congressos nacionais (entre os anos de 1988 a 1991), e consolidando 

uma estratégia reformista e adaptada ao capitalismo a partir da década de 1990. Para o autor, o 

novo sindicalismo representado pela CUT é abandonado nessa travessia.  

Iram Jácome Rodrigues, com vários trabalhos analisando o sindicalismo brasileiro, vê na 

CUT e na sua trajetória política a consolidação de um projeto inovador, democrático de fazer 

luta sindical, comprometido com a cidadania, que tornou os trabalhadores atores sociais 

concretos, e como protagonistas históricos apresentando propostas políticas para a sociedade 

brasileira. (Jácome, 1993) 

No final de 1980 o contexto sociopolítico do país havia se alterado significativamente. A 

pressão das lutas do movimento operário e dos trabalhadores dos movimentos rurais e urbanos, 

incluindo mobilizações da classe média, provocaram um processo de distenção política da 

Ditadura Militar.   

O Brasil, com o fim do “milagre econômico”, mergulhava num quadro de recessão 

econômica, com forte pressão sobre os salários e empregos. Tal situação afetava o ciclo de 

greves que se iniciara no final dos anos da década de 1970, mas tornava as bases políticas de 

apoio da Ditadura cada vez mais insustentáveis.  

Além do mais, as consequências da politização dos movimentos de massas haviam 

chegado ao patamar inimaginável pelos estrategistas da “transição” da Ditadura para um regime 

civil democrático controlado e dirigido pela burguesia – Particularmente com o surgimento do 

Partido dos trabalhadores – PT – um projeto político que vinha germinando desde 1978, entre 

as novas lideranças sindicais que emergiram com as greves, mas cujo manifesto foi lançado em 

fevereiro de 1979. 
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Maria Sílvia Manfredi (1999), em Formação Sindical no Brasil: história de uma prática 

cultural”,  explicita as "três matrizes discursivas" da ideologia "novo sindicalismo" - a matriz 

marxista, a da educação popular e a da pedagogia Paulo-freiriana. Como observa a autora, é 

importante ressalvar que essas três matrizes foram incorporadas de modo distinto nas 

concepções políticas e ideológicas, nas formulações pedagógicas, nos projetos sindicais e nas 

práticas formativas do movimento sindical nos últimos trinta anos.  

No primeiro caso, está muito presente a influência do pensamento Gramsci ano, 

enquanto na segunda vertente sobressaem os trabalhos de Carlos Rodrigues Brandão, Luiz 

Eduardo Wanderley e Frei Betto. Já na terceira perspectiva, Paulo Freire, obviamente, e 

Madalena Freire são os intelectuais cujas obras são examinadas. 

As articulações intersindicais não paravam de se multiplicar. Nesse período vão 

configurando-se dois campos principais no sindicalismo brasileiro. De um lado o campo dos 

autodenominados sindicalistas “autênticos”, as oposições sindicais, as organizações políticas de 

orientação marxista, em torno de iniciativas como o Encontro Nacional das Oposições 

Sindicais (ENOS), realizada em dezembro de 1979, e o Encontro Nacional dos Trabalhadores 

em Oposição à Estrutura Sindical (ENTOES), realizado em setembro de 1980, mas, sobretudo 

através da Articulação Nacional do Movimento Popular e Sindical (ANAMPOS), criada em 

1980, e composta por dirigentes de sindicatos ou de oposições sindicais de origem 

independente, e de entidades do movimento popular, com proximidade às pastorais da Igreja 

Católica. 

Diversos autores que estudam esse período histórico apontam a existência de outras 

forças e organizações políticas que se somam ao campo composto e dirigido pela ANAMPOS, 

como sujeitos que contribuíram decisivamente para a construção da CUT e do PT, as duas 

principais organizações políticas surgidas no caudal do novo sindicalismo. Entre estes autores, 

com a palavra.   

“Aglutinou-se desde o sindicalismo independente, isto é, sem militância política anterior e 

sem convicção ideológica consolidada, à qual se somaram amplos contingentes da 

esquerda católica, sob influência da Teologia da Libertação e da opção preferencial pelos 

pobres. Aglutinaram-se também, tendências socialistas e comunistas várias, dissidentes da 

esquerda tradicional ou vinculadas às postulações de Leon Trotsky. Era um ideário 

diverso, multifacetado dentro das esquerdas, mas com um ponto básico convergente: 

estruturar uma central sindical de âmbito nacional capaz de constituir-se em um 

instrumento decisivo para ação dos trabalhadores em nosso país. Intimamente vinculada 

ao Partido dos Trabalhadores, contava, entretanto, com militantes de outros partidos como 

o PDT, além de significativo contingente de militantes sindicais não partidários. Era, pois, 

o escoadouro natural desses agrupamentos que se empenhavam, há muito tempo, na 

constituição de uma entidade sindical nacional de corte autônomo e independente.” 

(ANTUNES, 1995, p.30). 
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De outro lado, articulam-se os sindicatos e federações próximas ao Partido Comunista 

Brasileiro (PCB), cuja corrente era a Unidade Sindical (US), os sindicalistas do Partido 

Comunista do Brasil (PC do B) e os do Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR8), que 

atuavam como uma frente dos setores que se reivindicavam comunistas. A eles se somaram 

muitos líderes sindicais consideradas “pelegos” (muitos dos quais antigos interventores 

sindicais, indicados e nomeados pelo Ministério do Trabalho da Ditadura Militar).  

Num ato público de protesto, realizado em São Bernardo do Campo, em fevereiro de 

1981, contra a cassação da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo 

e seu enquadramento na Lei de Segurança Nacional, cerca de 60 entidades sindicais 

convocaram a realização da CONCLAT – Conferência Nacional das Classes Trabalhadoras. 

Nessa reunião, 183 entidades sindicais, de 13 estados, lançaram a convocatória “Aos 

Trabalhadores Brasileiros”, marcando a CONCLAT para os dias 21 a 23 de Agosto de 1981 e 

conclamando os trabalhadores brasileiros a lutarem contra a política de recessão e arrocho do 

governo e conclamando a unidade dos trabalhadores do campo e da cidade, pela reforma 

agrária, democracia, liberdade política e sindical, entre outras bandeiras. 

 Através da confluência de ações muitas vezes díspares, foi possível realizar o mais 

expressivo encontro sindical de que, até então, se tivera notícia: Em agosto de 1981 

realizou-se, na Praia Grande-SP, a Primeira Conferência Nacional da Classe Trabalhadora 

(CONCLAT), com a presença de 1.091 entidades sindicais, 5.036 delegados 

representando entidades vinculadas aos assalariados urbanos e rurais, operários e 

funcionários públicos, assalariados médios e boias frias, trabalhadores em serviços e 

despossuídos da terra. “Depois de muitos anos de resistência, e ainda sob a vigência da 

ditadura militar, o movimento sindical brasileiro, no início dos anos 80, dava um salto 

qualitativo importante em busca de uma Central Sindical”. (ANTUNES, 1995, p.28) 

Mas o CONCLAT foi um palco de disputas de projetos políticos sobre qual a alternativa 

para a sociedade brasileira frente ao regime militar e uma arena onde se confrontaram 

concepções sindicais e estratégias e táticas para a organização e as lutas do sindicalismo 

brasileiro. Os sindicalistas ligados aos setores mais dinâmicos da economia capitalista 

brasileira, e que tinham assumido a liderança política de seus sindicatos nos anos de truculência 

da ditadura – entre eles podemos destacar Lula, Olívio Dutra, Paulo Paim, Jacó Bittar - 

compuseram com as oposições sindicais que se reuniram no ENTOES e com a ANAMPOS, 

compondo o campo dos autênticos e combativos.  

Noutro setor, se alinharam as forças do assim denominado campo dos reformistas e 

pelegos, como Joaquim dos Santos Andrade (Joaquinzão), personagem histórico do 

sindicalismo oficial e interventor do maior sindicato do país à época, o Sindicato dos 

Metalúrgicos de São Paulo, Antonio Rogério Magri, interventor do Sindicato dos Eletricitários 

de São Paulo, que viria a ser Ministro do Trabalho do governo de Fernando Collor de Mello, e 
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as Confederações e Federações criadas pela legislação do Estado Novo, mantidas sob 

intervenção pelo regime militar. 

Diferenças essenciais antagonizam estes dois campos. A proposta de realização de uma 

Greve Geral, como mecanismo de afirmação dos trabalhadores como protagonistas do processo 

histórico e político na reconquista da democracia, defendida pelos autênticos, era recusado pelo 

setor reformista, com o argumento de que estas mobilizações poderiam radicalizar a conjuntura, 

perturbar o processo de transição política ou mesmo retroceder nos espaços e conquistas na luta 

contra a ditadura.  

Outro ponto fundamental de divergência é sobre a aprovação da Convenção 87 da 

Organização Internacional do Trabalho, que propugnava, entre outras questões, a não 

intervenção governamental nas questões trabalhistas e sindicais e a ampla liberdade e 

autonomia de organização sindical, abrindo espaço para a retirada da tutela estatal, territorial e 

corporativa do sindicalismo. Por ela, poderia se romper com a exigência de sindicato único por 

categoria e base territorial.  

Os autênticos defendiam, ainda, o fim da tutela do Estado no reconhecimento e na 

legalização das entidades sindicais. Na sua proposta, a organização sindical dependeria 

unicamente do reconhecimento dos trabalhadores. Apesar das diferenças, estes grupos 

concordam, pelo menos em tese, com a necessidade de construir um sindicalismo “autêntico e 

democrático, organizado a partir das fábricas, com direito a greve e sem a tutela do Estado”. 

Concordam também quanto à necessidade de criar uma Central, mas divergem quanto à 

natureza desta Central, quanto a seu papel e ao processo de construção. (Zanetti, 1993:54). 

O antagonismo entre os dois campos provou um “racha” no CONCLAT. Apesar da 

criação da COMISSÃO NACIONAL PRÓ – CUT, e da convocação do Congresso de Fundação 

da CUT para agosto de 1982 representarem uma vitória para o setor da ANAMPOS, a Unidade 

Sindical e seus aliados se retiram da Comissão Pró CUT.  

Segundo Neto (1993),  

O motivo formal, oficial poderia dizer, da ruptura da Comissão Pró CUT, foi exatamente 

a divergência a respeito da estrutura sindical. O bloco que depois virá formar a CUT 

defendia uma Central formada por sindicatos oficiais, por Oposições e por Associações de 

trabalhadores. Os trabalhadores da base, a categoria poderia participar da Central mesmo 

que a sua direção oficial não quisesse. O bloco que se recusou à participação da formação 

da CUT exigia a estrita fidelidade à estrutura sindical vigente. Queria uma CUT formada, 

única e exclusivamente pelos sindicatos oficiais e pelas confederações e federações, 

criadas artificialmente por Getúlio Vargas. ”(NETO, 1993, p.23) 

É óbvio que não se pode reduzir o racha do sindicalismo brasileiro, naquele período, às 

questões da estrutura sindical; o grupo que se negou a participar do Congresso de Fundação da 

CUT. Os sindicalistas vinculados à Unidade Sindical, segundo Rodrigues (1991:28), em larga 
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medida, a seguiam a estratégia do Comitê Central do PCB, que, no contexto brasileiro, tinha 

por objetivo produzir a política de frente democrática, no sentido de uma revolução nacional e 

democrática, preconizada como primeira etapa da estratégia de conquista do socialismo.  

 Nesta primeira etapa, setores da burguesia nacional, em conflito com os interesses da 

burguesia internacional, seriam aliados dos trabalhadores e setores nacionais e populares. Essas 

etapas seriam vencidas através da reforma gradual do sistema.  Aliados ao PCB estavam 

sindicalistas alinhados com o PC do B, que seguiam uma linha política diferenciada na tática, 

porém com a mesma estratégia, a ponto de, ao contrário do rival PCB, chegaram ao 

enfrentamento armado com o regime militar e mais tarde se aliarem eleitoralmente aos 

representantes da burguesia brasileira, via MDB, nas eleições de 1982 e 1986. 

Outra força política a compor o bloco reformista era o MR8.
40

 Apesar destas diferenças 

tinham visões muito próximas, do ponto de vista sindical.  

“Estes três além de pelegos reciclados, atacavam o bloco dos futuros cutistas. Para os 

fundadores da CUT simplicou-se a contradição, reduzindo-a ao clássico dilema do 

movimento sindical e socialista: reforma ou revolução. Por isso o racha do movimento 

sindical, naquele momento não pode ser atribuído apenas a um ou outro pretexto”. 

(NETO, 1993, p.23). 

A unidade conquistada no 1
o
 CONCLAT – Congresso das Classes Trabalhadoras, em 

1981, em dois anos deixa de existir 

“A divisão a que o movimento chegou, na realidade, conduziu à frustração a maioria dos 

sindicalistas das diferentes articulações. Manter o movimento unido era o objetivo de 

todos. O nome da “Central Única” tem sentido se entendida como expressão do desejo de 

união, como objetivo estratégico dentro de uma visão sindical que move aqueles que a 

criaram. A outra articulação aprova a CONCLAT, Coordenação Nacional das Classes 

Trabalhadoras, e discorda de uma Central, apostando numa recomposição do conjunto do 

movimento. ”(ZANETTI, 1993, p.65). 

5.3 Dos princípios classistas, às concessões ideológicas e organizativas 

No 1
o
 Congresso da CUT (1983) foram aprovados os princípios da proposta organizativa 

e a concepção da Central  

“O órgão máximo que chamará todos os trabalhadores à luta pela concretização destes 

princípios aqui impostos. Nos marcos dos presentes estatutos e do programa de ação 

deliberados por seus congressos, a CUT objetiva, enfim, dirigir, orientar e coordenar a 

luta dos trabalhadores brasileiros da cidade e do campo, de empresas públicas e privadas, 

                                                 
40

 MR 8 – Movimento Revolucionário 8 de Outubro, grupo que defende as concepções políticas e as ações 

desenvolvidas po Stálin na direção da URSS,  e que se originou nos diversos rachas na esquerda que atuava na 

clandestinidade nos anos da década de 1970, combinando guerrilha urbana e sequestro de personalidades ligadas 

ou apoiadores da ditadura. Mais tarde, essa organização vai apoiar a transição,  pela mesma via do PCB e do 

PCdoB. Hoje esse grupo compõe a base política do empresário e ex-governador paulista Orestes Quércia, e atua no 

PMDB.  
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ativos e inativos, em defesa de seus direitos e reivindicações de caráter político, 

econômico, social e trabalhista”. (CUT, 199, p.3). 

Os princípios político-organizativos do sindicalismo CUTista seriam: 

Classismo: a CUT é uma central sindical unitária, classista, sua tarefa é avança a unidade 

da classe trabalhadora, e não de colaboração entre as classes.  Sociedade socialista como 

estratégia histórica: sua existência se soma à luta pela construção dos objetivos imediatos e 

históricos dos trabalhadores, tem como perspectiva uma sociedade sem exploração, socialista, 

cujo imperativo é a democracia política, social e econômica. 

Democracia interna como método indispensável: Suas decisões e vida interna são 

baseadas na mais ampla democracia, garantindo liberdade de expressão dos setores 

minoritários, e tendo como tarefa avançar na unidade da classe trabalhadora e não na 

cooperação entre as classes sociais. Sindicalismo de Base: sua atuação é orientada para 

fortalecer a luta e a organização de base dos trabalhadores nos seus locais de trabalho; 

Autonomia e Liberdade Sindical: a CUT defende um sindicalismo livre do Estado e luta 

pela mudança na estrutura sindical brasileira, visando conquistar a liberdade e a autonomia 

sindicais; um de seus objetivos é a transformação dos atuais sindicatos em entidades classistas e 

combativas, organizados a partir de seus locais de trabalho. Sindicalismo de massas: A CUT 

será uma Central democrática e de massas. 

O 1
o
 Congresso (1983) aprovou um plano de lutas a ser implementado pela Central, 

dentre eles a reforma agrária ampla sob controle dos trabalhadores; o fim da política econômica 

recessiva; o retorno das liberdades democráticas com anistia ampla geral e irrestrita; 

rompimento com o FMI; o não pagamento da dívida externa; o fim do regime militar; as 

eleições livres e diretas para presidente; uma pauta de reivindicações imediatas e específicas 

como a redução da jornada de trabalho, combate ao arrocho salarial e recomposição das perdas, 

defesa dos serviços e dos servidores públicos, direito à habitação, etc. 

Neto (1993) indica que a história dos primeiros anos da CUT insere-se no contexto de 

uma longa e profunda crise econômica. São os anos em que se realiza a transição do regime 

autoritário para um regime que pretende afirmar a legalidade e constitucionalidade, mas que 

tem mantido a mesma exploração sobre os trabalhadores. Neste período, os trabalhadores 

passam pelo maior arrocho salarial da história do país, e o desemprego se instala, trazendo um 

empobrecimento generalizado dos trabalhadores. 
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Segundo dados do DIEESE (2001) 
41

, os salários de junho de 1987 a junho de 1990 

perderam 60% de seu valor. O salário mínimo, no meio dos anos 80, chegou ao nível mais 

baixo, cerca de 50 dólares. Em resposta aos baixos e arrochados salários, a inflação crescente e 

ao desemprego que vai se alargando na década de 1980 e que passa a ser um drama estrutural 

da economia capitalista brasileira nos anos da década de 1990, os trabalhadores 

experimentaram intensas mobilizações e greves como instrumento de luta.  

Ainda segundo dados do DIEESE, comparando os anos de 1985 a 1988, percebe-se que 

o fenômeno grevista é crescente: Os grevistas são contados aos milhões. Cada ano o total de 

grevistas aumenta: 6,3 milhões em 1985; 8,4 milhões em 1986; 12,2 milhões em 1987; 14,9 

milhões em 1988. 

No ano de 1984 é realizado o 1
o
 CONCUT, um ano após a criação da CUT, com 5.267 

delegados de 937 entidades sindicais, e implantação de 16 sedes estaduais e 26 regionais. A 

crise econômica capitalista se aprofundava, com a inflação chegando ao patamar de 230%. Na 

América Latina, e, sobretudo nas economias da periferia capitalista, configurava-se um 

verdadeiro quadro de ebulição política, com as crises das ditaduras do Cone Sul e os processos 

revolucionários em El Salvador, Nicarágua e as mobilizações contra o Apartheid na África do 

Sul. 

Em seu 2
o
 Congresso (1986), a CUT se coloca diante de uma conjuntura em que, no 

plano político, o povo brasileiro havia experimentado a recusa, pelo parlamento, das Diretas Já 

(1984), e aprovação, pelo Colégio Eleitoral (1985), da candidatura de Tancredo Neves, que 

morre antes de tomar posse, assumindo José Sarney, seu vice, oriundo da antiga ARENA.  

No plano econômico, o governo edita o Plano Cruzado, que tenta conter o avanço da 

inflação, mas não ataca as causas estruturais da crise capitalista brasileira, que é a dívida 

externa. A produção capitalista experimenta um crescente incremento de novas tecnologias e 

reestruturação dos processos de produção e de gestão do trabalho, com diminuição dos postos 

de trabalho.  

No 2º congresso, do ponto de vista programático, a CUT avança estrategicamente suas 

formulações sobre a questão da alternativa anticapitalista.  

Desde o 1
o
 CONCLAT, nos seus primeiros estatutos, a CUT se define como uma central 

classista e volta para a luta pelos objetivos imediatos e históricos dos trabalhadores, (...) a 

CUT, enquanto central sindical é parte integrante do processo histórico, ainda que com 

papel qualitativamente diferenciado. A CUT não deve ser confundida com partido 

político e manterá sua autonomia em relação ao Estado e aos próprios partidos. A CUT 
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 A Situação do Trabalho Brasil,  publicação do Escritório Nacional do DIEESE – Departamento Intersindical de 

Estudos e Estatísticas Sócio-Econômicos. Uuma verdadeira radiografia do mundo do trabalho no Brasil, 

analisando dados coletados pela Instituição de asssessoria ao movimento sindical,  nos últimos 20 anos. Uma obra 

de referência para quem estuda sindicalismo, mundo do trabalho e economia capitalista no Brasil (Dieese, 2001) 
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aponta para a estratégia socialista quanto articula as lutas econômicas com os objetivos 

políticos, organizando e elevando o nível de consciência de classe, criando situações de 

confronto de projetos de classe contra classe. (Resoluções do II CONCUT, 1984, p.08). 

A resolução é explícita, ao dizer que não se resolverão os problemas de salários e 

empregos, sem realizar a reforma agrária e romper com o pagamento da dívida externa. Esse 

“caráter socialista” da CUT representou, conjunturalmente, uma vitória política dos 

agrupamentos e tendências mais à esquerda, especialmente as de tradição marxista.  

Levadas a sério, as resoluções aprovadas no II Congresso, a ação quotidiana da CUT 

deveria ter como objetivo o acirramento do conflito de classes e preparar os trabalhadores, do 

ponto de vista organizativo e político-ideológico para o enfrentamento contra o capitalismo. 

Essa estratégia vai sendo negada na prática, ao longo dos anos da década de 1980 e consolidada 

na década de 1990, como veremos adiante.  

O 3º Congresso da CUT, realizado em 1988 em Belo Horizonte, teve grande 

participação, foram 6. 218 delegados, representando 117 categorias, credenciadas através de 

1.157 entidades sindicais. Nos países capitalistas centrais, intensifica-se o processo de inovação 

tecnológica aplicada à produção, com automação, introdução de novas técnicas de gestão da 

produção e do trabalho. Cresce a influência mundial das políticas de caráter neoliberal, 

sobretudo nos EUA (Reagan) e na Inglaterra (Thatcher).  

O desemprego estrutural se aprofunda (postos de trabalho eliminados que não mais 

retornarão fruto da substituição do trabalho humano pelo trabalho das máquinas), os direitos 

sociais históricos dos trabalhadores sofrem amplo ataque e as taxas de sindicalização caem de 

forma generalizada, no Brasil e no mundo.  

O 3º Congresso aprova depois de acirrado debate interno, um conjunto de resoluções de 

mudanças estatutárias que alteram substancialmente as estruturas e composições das instâncias 

de deliberação, sua democracia interna e a concepção sindical que a orientou desde a fundação 

ao afirmar que fracassaram todas as tentativas de quebrar a estrutura oficial somente com a 

vontade de um pequeno grupo de militantes. “E em alguns sindicatos, enfrentamos grandes 

dificuldades com a permanência de diretorias pelegas, pela ausência de uma política ampla e de 

massas”. 

Praticar um sindicalismo de massas é uma condição fundamental para continuar o 

avanço da CUT, argumentam os representantes da corrente Articulação Sindical, majoritários 

na direção da Central. Essa tese busca se contrapor a um determinado sindicalismo de 
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vanguarda que, segundo a Articulação, seria defendido e praticado pelas correntes 

minoritárias
42

.  

O debate sobre o conceito e o papel político das “vanguardas” e “massas”, como já nos 

referimos no terceiro capítulo deste trabalho, é antigo no movimento socialista e no movimento 

operário. Ele remonta à Revolução Russa, ao Partido Bolchevique - o papel do partido político 

como dirigente da revolução, a concepção leninista de partido – o partido de vanguarda, de 

quadros portanto, é formado pelos melhores filhos do povo, os operários e ativistas mais 

conscientes e engajados numa tarefa política que requer disciplina militar.  

Toda a tradição bolchevique, herdada pelas organizações de esquerda no Brasil, afirmam 

que o processo revolucionário deve ser dirigido pelo partido revolucionário e pelas 

organizações operárias e camponesas com um programa e uma militância ideologicamente 

preparada para, se necessário, o confronto armado e violento com a classe dos capitalistas. 

Fundamentalmente, a contraposição feita pelos que defendem a mudança política como 

um processo de acúmulo de consciência e de organização das massas como sujeito político é 

que, nas lutas específicas e com bandeiras imediatas, que possam ser compreendidas e 

assumidas pelas massas como suas, é que elas se colocam em movimento. A construção de 

consciência das massas se daria na experimentação prática do combate ao capitalismo, e esta 

seria o sujeito da mudança social. 

A resolução vencedora reivindica que a CUT deveria superar posições vanguardistas, 

isoladas das massas e assumindo uma postura de uma CUT Central Sindical organizadora de 

campanhas de massas, em torno das demandas imediatas destas, preocupada com a melhoria 

das condições de vida da classe trabalhadora, e não uma CUT movimento ou partido político, 

envolvida apenas com questões gerais e estratégicas e preocupada apenas com a disputa do 

poder. 

Aqui cabe ressaltar a importante análise feita por Iram Jácome Rodrigues 

É necessário ressaltar que essas modificações estatutárias tiveram também um segundo 

objetivo não tão explícito: diminuir, na medida do possível, a força que porventura a 

esquerda mais radical pudesse, a partir de decisões, em última instância, administrativas. 

O III CONCUT representou, com as mudanças estatutárias, o começo da transformação 

de uma concepção movimentista para uma visão mais organizativa da CUT. Em outras 

palavras, o que estava em jogo neste congresso eram duas alternativas para o sindicalismo 

CUT; a primeira, da CUT movimento; a segunda, da CUT organização. Esta venceu. 

Iniciava-se realmente a implantação da CUT enquanto estrutura verticalizada, 

administrativa, enfim, como uma organização complexa e, nesse sentido, burocrática. É a 

construção da empresa sindical dotada de racionalidade. (RODRIGUES, 1993, p.119) 
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 Nesse debate também entram os conceitos e os papéis das classes sociais,  relação partido X sindicato, reforma 

ou revolução e hegemonia. Ver V.I. Lênin (“O Estado e a Revolução” e “O que Fazer?” Antonio Gramsci 

(“Concepção Dialética de História”) , León Trotski (Programa e Revolução Permanente”) Rosa Luxemburgo 

(“Reforma ou Revolução”) entre outros 
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Este autor diz que, simbolicamente, esse encontro significou o fim da fase heroica da 

CUT e tudo o que ela representava para uma parte da militância cutista. Abria-se, agora, um 

novo patamar, onde a construção de um amplo aparelho administrativo, institucional, se 

colocava na ordem do dia.  

E, em consonância com o processo de democratização, setores ponderáveis do 

sindicalismo CUT começavam a vislumbrar a possibilidade das classes trabalhadoras influírem 

mais decididamente na esfera política e, para isso, era necessário deixarem de dizer não e 

também indicarem soluções para os problemas sociais, políticos e econômicos que o país 

atravessava. (Rodrigues, 1993) 

A fase histórica da CUT Negação deveria dar lugar a uma CUT Proposição. Neste 

congresso, o balanço político da intervenção social da CUT na década de 1980, foi de que a 

CUT havia cumprido suas tarefas propostas para o período, e o grande desafio agora seria sua 

consolidação orgânica, para permitir respostas mais ágeis e unificadas.  

Uma leitura das resoluções do III CONCUT nos permite verificar que no novo estatuto 

acaba a representação dos sindicatos, os delegados agora são calculados pelo número de 

sindicalizados, e, não mais ao total de trabalhadores de sua base (Rodrigues, 1993). 

A representação das oposições, que seria proporcional ao número de votos obtidos nas 

últimas eleições de seus sindicatos (de acordo com o novo estatuto, só seriam reconhecidas as 

que estivessem sendo acompanhadas pela CUT e as oposições, que não tivessem participado 

das eleições em seu sindicato, não poderiam ter uma representação maior do que aquela 

permitida ao mesmo sindicato do Estado.). 

Os delegados ao Congresso Nacional passaram a ser escolhidos nos Congressos 

Estaduais; acaba-se com a garantia da proporcionalidade entre número de delegados dirigentes 

e delegados de base e muda a periodicidade dos Congressos Nacionais, que passa a ser 

realidades de três em três anos. 

Para Zanetti (1995) este Congresso foi um confronto de várias visões sobre qual 

caminho a Central deveria tomar, visões estas que foram expressas em dois blocos de forças: o 

bloco majoritário, que compreendida a luta dos trabalhadores para avançar conquistas e direitos 

nos marcos do capitalismo e do Estado burguês, e outro arco de forças que propunha como 

estratégia a superação do capitalismo e de suas estruturas de dominação, incluindo nisso a 

construção de outro Estado, sob hegemonia dos trabalhadores. 

No livro “O Novo Sindicalismo Brasileiro Características, Impasses e Desafios”, 

Lorenzo Zanetti entrevista o agora ex-presidente da CUT, eleito no 3º CONCUT, Em 1988, 

representante da Articulação Sindical - corrente majoritária e vencedora do evento, dando na 

http://www.estantevirtual.com.br/q/lorenzo-zanetti-o-novo-sindicalismo-brasileiro-caracteristicas-impasses-e-desafios
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aprovação das resoluções, quanto na composição da nova direção, com mais de 50% dos votos 

- no encerramento, é sintomática dessa mudança profunda que se operou na política da CUT.  

Um congresso extremamente polarizado politicamente. As respostas de Meneghelli são 

elucidativas, do ponto de vista das concepções da sua corrente, Vejamos: 

Sobre a disputa interna de projetos, a busca de hegemonia na CUT. 

 A disputada participação e os acalorados debates do 3
º
 CONCUT demonstraram que a 

luta por um sindicalismo classista, democrático e de massa – princípio da fundação da 

CUT – tomou outra dimensão. Superamos a fase de conquista de direito de existência, 

para graças à garra dos trabalhadores, entrar na fase em que a CUT é fator concreto da 

realidade social deste país. Superamos o desafio de elaborar uma nova referência sindical 

e entramos no período em que a dificuldade é construir efetivamente a organização e a 

representação sindical de milhões de trabalhadores brasileiros, do campo e da cidade. É 

este o sentido das discussões sobre a concepção e prática sindical, estatutos, plano de 

ação, que resultaram nas resoluções do congresso e que apontam para a necessidade de 

um salto: da CUT referência para a CUT organização. (ZANETTI, 1995, p.19) 

Sobre o caráter da central, já se consolida um campo político que vai definir sua 

estratégia, nos anos seguintes. 

Um salto triplo. Primeiro, desenvolver rapidamente, a compreensão e o conhecimento da 

realidade brasileira, apurando as linhas de ação, aprofundando as propostas sindicais dos 

sindicatos filiados à CUT. O 3
O
 CONCUT reafirmou o caráter da Central sindical que 

queremos e mostrou que, sem perder o caráter de sindicato, ela precisa combinar sua ação 

sindical com suas ações políticas, respeitando e lutando para manter a unidade de ação 

dos trabalhadores. O segundo trata-se agora, de desenvolver a estrutura organizativa 

orgânica, concreta, neste imenso e diferenciado país, vertical e horizontalmente, a partir 

dos sindicatos e dos departamentos profissionais. Passamos a ter a responsabilidade de 

fazer que cada entidade filiada demonstre seus compromissos com a democracia, com 

caráter de massas, com a visão classista, em cada uma de suas ações, seja nas campanhas 

salariais, na luta pela sindicalização, ou no dia-a-dia do atendimento das necessidades de 

sua categoria. O terceiro é o mais complicado. Hoje, o avanço necessário para a CUT 

passa pelo enfrentamento de novos desafios impostos pelas relações Capital X Trabalho 

neste final de século. (ZANETTI, 1995, 21) 

Uma central propositiva. Essa será a perspectiva de sindicalismo propósito, já discutida 

por outros autores, cuja prática se consolidará na década de 1990 e no período presente. 

O Brasil mudou de 1983 para cá. Não deixou para trás a miséria, a absurda desigualdade 

de renda ou a falsidade da democracia para a minoria. Mas mudou, e a CUT precisa dar 

respostas a estas modificações, quer no plano institucional, de uma nova Constituição e de 

conflito em uma “transição” conservadora, quer no plano da economia permanentemente 

em crise, trazendo para o centro do cenário nacional a vontade e as necessidades dos 

trabalhadores”. (ZANETTI, 1995, p.103-105.). 

O 4º Congresso, que ocorreu em 1991 em São Paulo, já evidencia a profunda redução do 

número de delegados (cerca de 1500 delegados) em relação ao Congresso anterior (cerca de 

6000 delegados), uma nova forma de organização, aprovada no 3
o
 CONCUT. Ele acontece num 

contexto histórico de avanço das políticas de reestruturação do modo de produção capitalista a 

nível mundial.  



232 

 

 

As políticas neoliberais passam a atingir não só os países centrais e os da periferia do 

sistema, mas também os países do Leste da Europa, com o desmoronamento da União Soviética 

e dos países do chamado socialismo real. 

Na América do Sul, a economia capitalista, intensificando o receituário de ajustes fiscais 

dos organismos multilaterais (FMI, Banco Mundial, OMC e BID) experimenta o processo de 

integração regional, via MERCOSUL, envolvendo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.  

O Brasil experimenta o segundo ano do governo Collor, com agravamento do processo 

inflacionário e aumento da miséria social com o crescimento do desemprego, o desmonte dos 

direitos sociais, a abertura comercial desenfreada aos produtos estrangeiros, reforma do 

“gigantismo e ineficiência” do Estado e dos serviços públicos, desencadea-se uma política 

agressiva de privatizações do patrimônio estatal, entre outras questões. 

Nos anos da década de 1980 e, principalmente no início da década de 1990, um dos 

principais obstáculos à consolidação das políticas neoliberais do grande capital 

internacionalizado no Brasil foi, sem dúvida alguma, a resistência dos trabalhadores, 

especialmente os setores mais organizados e combativos, com experiências acumuladas de 

lutas, reunidos em torno da CUT. 

Para as classes dominantes, era urgente construir uma ferramenta que fosse instrumento 

de disputa de hegemonia dentro do próprio mundo do trabalho. Não bastava só atacar os 

sindicatos e as organizações populares, era necessário disputar no próprio campo. É nesse 

contexto e em acordo com as necessidades do capital que nasce a Força Sindical
43

, uma central 

sindical de cunho governista e neoliberal criada em 1991, para ser um projeto sindical de 

desafio e enfrentamento à condição da CUT como referência dos trabalhadores.  

Desde meados da década de 1980 o “sindicalismo de resultados”, ou poderíamos 

denominar de “sindicalismo de negócios”, diferente do peleguismo tradicional, tem uma 

estratégia de disputa de hegemonia em todos os espaços de formação da consciência dos 

trabalhadores.  

Com extraordinária presença na maior mídia do Brasil contemporâneo – Rede Globo de 

Televisão – e, com a eleição de Fernando Collor, os representantes do sindicalismo de negócios 

recebem de presente o Ministério do Trabalho – Antonio Rogério Magri - com o objetivo de 

desregulamentar as relações de trabalho, flexibilizar a legislação trabalhista, revogar os direitos 

sociais conquistados arduamente em décadas anteriores, estimular a informalidade e atacar os 

sindicatos que se opõe à agenda neoliberal para o país.  

                                                 
43

 A Força Sindical, e sua concepção sindical, será analisada no sexto capítulo deste trabalho. 
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Mas o neoliberalismo não influencia só a Força Sindical. O próprio sindicalismo cutista 

não fica imune a essa contaminação ideológica. O 4º Congresso foi, com certeza, o mais 

tumultuado desde a fundação da CUT, um congresso marcado pela violência física e pela 

intolerância, de todos os lados. Foram 16 teses, em que as divergências políticas estratégicas se 

mostraram com toda clareza e profundidade.  

Para Boito (2009), trata-se do marco de adesão propositiva da CUT ao ideário neoliberal. 

Ao analisar os impactos do neoliberalismo sobre o movimento sindical combativo, esse autor 

aponta a 

“mudança da concepção e de estratégia sindical da CUT, mudança que na mesma época 

em que foi criada a Força Sindical – o marco fundamental dessa se consumou mudança 

foi o IV CONCUT, realizado em São Paulo, em setembro de 1991. É preciso frisar, desde 

já, que a CUT não se converteu numa central sindical neoliberal. Pelo contrário, a ação 

sindical de resistência ao neoliberalismo só tem sido implementada pelos sindicatos 

cutistas. Contudo, essa resistência tem sido ineficaz. Isto porque as concepções e 

estratégia atuais da corrente dirigente da CUT, a Articulação Sindical, faz concessões à 

ideologia e à política neoliberal, facilitando a implementação e o avanço dessa política e 

contribuído para a difusão daquela ideologia junto aos trabalhadores brasileiros” (BOITO, 

2009, p.40). 

O processo de concessão ideológica se alia à fragmentação política, conforme alerta 

Zanetti (1995). Sem um esclarecimento conceitual, a CUT corre o perigo, contrariando suas 

próprias definições, de perder a perspectiva estratégica, e esgotar-se em mil lutas que, embora 

importantes, urgentes e necessárias, requerem um rumo claro, um eixo definido, capaz de 

unificá-las num projeto comum. 

No 5º Congresso, ocorrido em São Paulo, com a presença de 1.918 delegados foi, do 

ponto de vista numérico, o menor congresso de sua história. Nele, a CUT aprofunda a 

autocrítica de sua relação com a estrutura sindical oficial, indica existir uma “acomodação” à 

estrutura corporativista, enfrentando uma tensão crescente quanto à adesão ao modelo 

corporativista que tanto combateu nas suas origens no início da década de 1980, e avalia que 

isso tem favorecido à burocratização e ausência de controle das bases sobre as direções 

sindicais e, no limite, o abuso de poder e a violência, sinais de degeneração da prática sindical.  

A proposta de criação dos sindicatos orgânicos, das federações e confederações por 

ramos, são indicadores de que o processo de ruptura com a estrutura sindical da Era Vargas 

ficou pelo caminho ou não foi abandonada de todo.  

As resoluções não deixam dúvidas sobre essa concessão ideológica e organizativa: 

“No entanto, a persistência do modelo sindical (unicidade, imposto, poder normativo da 

Justiça do Trabalho e outros mais) e de uma cultura corporativa, permitiu a sobrevivência 

de todo um setor atrasado e pelego no movimento sindical, pois coexiste com essa 

herança do sindicalismo oficial um limitado nível de consciência classista, essencialmente 
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transformadora. Além disso, essa persistência provou algo mais grave: uma crescente 

adaptação dos setores mais combativos á lógica corporativista e mesmo à incorporação de 

práticas fisiológicas, típicas do sindicalismo CLT por sindicatos filiados à CUT. A 

fragilidade organizativa da Central tem aprovado esse quadro no período mais recente. 

Ela decorre de uma organização horizontal sem papel definido, particularmente nos 

Estados e nas regiões, e de uma estrutura vertical (sindicatos por ramos de atividades) 

ainda incipiente, e da ausência quase generalizada de organizações por locais de trabalho, 

em particular pela dificuldade de enfrentar o processo de reestruturação da economia no 

chão da fábrica”. (5
O
 CONCUT, 1994, p. 07). 

As tarefas dos trabalhadores devem ser o combate ao projeto neoliberal, propondo 

alternativas nos limites da própria ordem capitalista, formulando diretrizes e alternativas para 

um projeto democrático e popular no Brasil. Para isso o V Congresso indica três campos 

prioritários de intervenção e formulação: a) A reestruturação produtiva, b) O papel do Estado, 

c) Uma política de retomada do desenvolvimento econômico e social, com distribuição de 

renda, riqueza, e geração de trabalho, emprego e renda. 

5.4 CUT: A travessia contraditória e os sinais trocados 

 
 

Um galo sozinho não tece a manhã:  

ele precisará sempre de outros galos. 

De um que apanhe esse grito que ele  

e o lance a outro: de outro galo  

que apanhe o grito que um galo antes  

e o lance a outro; e de outros galos  

que com muitos outros galos se cruzam  

os fios de sol de seus gritos de galo  

para que a manhã, desde uma tela tênue,  

se vá tecendo, entre todos os galos. 

(JOÃO CABRAL DE MELO NETO, Tecendo a 

manhã). 

Há um fio de navalha, afiada e cortante, entre o militante e o pesquisador. O 

distanciamento, a coerência intelectual, a análise tomando as particularidades e especificidades 

como parte de uma totalidade histórico social. Tudo isso está presente num trabalho de 

pesquisa e crítica engajada. Impulsionados pelo combativo manifesto de Antonio Gramsci, um 

dos autores que balizam e referenciam este nosso trabalho, é que recusamos a indiferença como 

ideologia, 

Odeio os indiferentes também, porque me provocam tédio as suas lamúrias de eternos 

inocentes. Peço contas a todos eles pela maneira como cumpriram a tarefa que a vida lhes 

impôs e impõe quotidianamente, do que fizeram e, sobretudo do que não fizeram. E sinto 

que posso ser inexorável, que não devo desperdiçar a minha compaixão, que não posso 

repartir com eles as minhas lágrimas. Sou militante, estou vivo, sinto nas consciências 

viris dos que estão comigo pulsar a atividade da cidade futura que estamos a construir. 

Nessa cidade, a cadeia social não pesará sobre um número reduzido, qualquer coisa que 

aconteça nela não será devido ao acaso, à fatalidade, mas sim à inteligência dos cidadãos. 

Ninguém estará à janela a olhar enquanto um pequeno grupo se sacrifica, se imola no 

sacrifício. E não haverá quem esteja à janela emboscado, e que pretenda usufruir do 

pouco bem que a atividade de um pequeno grupo tenta realizar e afogue a sua desilusão 
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vituperando o sacrificado, porque não conseguiu o seu intento.  Vivo, sou militante, por 

isso odeio quem não toma partido, odeio os indiferentes. (GRAMSCI, 1917, p2.)  

 

Um olhar crítico de pesquisador não pode deixar de se assustar, de preocupar e de 

temer pelo futuro daquilo que foi efusivamente saudado como “novo sindicalismo”. Ao longo 

dos anos da década de 1990 e do tempo presente, a CUT vai alterando substancialmente suas 

concepções e orientações políticas.  

De uma Central que nasceu como marca de contestação da ordem capitalista, de defesa 

dos interesses históricos (estratégicos) dos trabalhadores, como a luta pelo socialismo e pela 

auto emancipação dos trabalhadores, inserida em seus estatutos desde a fundação, passa a 

assumir uma política de concessões programáticas, ideológicas e organizativas, dentro dos 

marcos econômicos e políticos definidos pela mundialização do capital e sua lógica.  

Ao analisarmos o movimento sindical na década neoliberal, de hegemonia das políticas e da 

ideologia denominada de novo liberalismo, nada mais que o velho capitalismo assim como o 

conhecemos, percebemos com a CUT e o novo sindicalismo se colocam numa perigosa encruzilhada 

histórica, entre adaptar-se ou resistir lutando.  

Consolidaram, nestas duas últimas décadas, um processo de adaptação, burocratização, 

pragmatismo que foi incorporado pelos sindicatos e pelos dirigentes sindicais, fruto do abandono das 

ideologias socialistas e da luta de classes, e de um certo cinismo de que os fins justificam os meios, e da 

crença de que é possível reformar e humanizar o capital e o capitalismo. 

Verdade que sofremos uma derrota histórica, e que estamos num refluxo, ou no 

contramão da lógica societal capitalista.  Com certeza, a década de 1990, dada à violenta 

hegemonia ideológica, cultural e política do neoliberalismo, e com ela a tese do fim da história, 

fim da luta de classes, produziram consequências ético-políticas e sócio econômicas nefastas, 

uma devastação de grande proporções no terreno da ideologia.  

Esses múltiplos elementos varreram as utopias dos horizontes de imensas parcelas de 

militantes da esquerda socialista. O movimento sindical se adaptou à lógica do assalariamento 

capitalista, da inclusão à sociabilidade do capital. Seu horizonte se reduziu ao imediato. 

Sob o governo Lula as contradições do sindicalismo cutista só se agravaram. Entre o 

compromisso de defender um governo com características populares, com tarefas de romper 

com a histórica desigualdade econômica e social brasileira, instituir direitos sociais, superar a 

exclusão, resgatar a soberania nacional e inverter a lógica do Estado, e o perigo de se tornar 

uma correia de transmissão do governo, a CUT vive um dilema e uma crise de identidade.  

Essa crise de identidade, ou da escolha de uma adaptação, de transição gradual, de 

desenvolvimento social sem ruptura com o capitalismo, têm provocado grandes reflexos no 



236 

 

 

mundo sindical. Vamos aqui apontar apenas uma das repercussões: a fragmentação e divisão do 

movimento sindical. 

Mas, para Rosa Luxemburgo (2008), atividade dos sindicatos não pode se reduzir, 

essencialmente, à luta para aumento dos salários e para a redução do tempo de trabalho, 

procura unicamente ter uma influência reguladora sobre a exploração capitalista, segundo as 

flutuações do mercado; toda a intervenção no processo de produção é-Ihe, pela própria natureza 

das coisas, interdita.  

O movimento sindical desenvolve-se, historicamente, num sentido oposto à lógica 

capitalista. O sindicalismo tem um limite político recortado pela luta de classes, avança se 

avança a consciência da classe e sua luta organizada recua, se este nível de consciência e 

mobilização também retrocedem, do contrário seria idealismo. Um movimento ou instituição 

apartado a vida real e de suas contradições. Sua força ou fraqueza devem ser contextualizadas 

histórica e politicamente.  

As gerações de militantes que entraram para o movimento sindical da década 

neoliberal perderam as raízes históricas e ideológicas que configuraram, e ainda configuram a 

razão de ser da luta sindical. Um apagamento da memória, um silenciamento das vozes 

dissonantes. Uma pax de cemitério tentou se impor ao mundo do trabalho. 

Mesmo os militantes da CUT, que se formaram no combate, conforme as matrizes do 

marxismo, da teologia da liberdade, e do sindicalismo que brotou das contradições e injustiças 

geradas pelo capital, perderam suas referência históricas, ou nunca a conheceram. Nos cursos 

de formação e atividades políticas que participamos ficam cada dia mais evidente que os 

militantes e dirigentes sindicais dos sindicatos cutistas, desconhecem esse projeto histórico da 

CUT, não possuem pertencimento a esse processo vivido no concreto pensado. 

Quais as consignas, quais as concepções que a fundaram em 1983 e a tornaram a 

grande referência para todo movimento sindical da América Latina e Internacional.  Quem não 

conhece suas raízes históricas, sua identidade histórica não sabe caminhar o tempo presente.  

Florestan Fernandes (1993) nos alerta que a luta, por mais justa que seja, sem a 

presença do estudo crítico da realidade, da reflexão teórica, perde substância, esvazia-se de 

conteúdo. Sem a formação continuada e permanente, sem a disciplina de nos tornamos 

intelectuais de nossa classe, caímos num praticismo, num administrativismo, num burocratismo 

perigoso, acrítico, apolitizado, e nos tornamos escravos do cotidiano. O sindicato se reduz ao 

um conjunto de tarefas imediatas, pragmáticas, sem sentido estratégico, transformador e sem 

ruptura com o status quo 
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O movimento sindical se subsumiu num ativismo corporativismo, a gente recuperou o 

neocorporativismo, um neopeleguismo travestido de esquerda, travestido de combativo, mas é 

um sindicalismo que se incorporou das máquinas sindicais e sobrevive em função delas. Porque 

é difícil tirar o dirigente sindical do aparelho, da burocracia, da máquina. A máquina é muito 

boa: tem empregado, tem internet, tem telefone, tem fax, tem dinheiro, tem passagem aérea – 

agora diminuiu menos, porque tem desemprego grande – mas é difícil, é num 

neocorporativismo.  

Como parte de uma política de cooptação, Boito (2009) afirma que há, 

deliberadamente, um enquadramento sindical pelo Estado. O movimento sindical no Brasil dá 

sinais de que a luta dos trabalhadores passa por um processo de “desideologização”, de 

despolitização, ou seja, passa por um refluxo contínuo em que seu horizonte de luta se limita à 

mera reivindicação salarial e conservação dos direitos trabalhistas garantidos pela CLT. 

Sabemos, porém, que a crise de lideranças no movimento sindical brasileiro cria um 

abismo que separa teoria e prática sindical, cujo resultado é uma orfandade na condução do 

processo da luta de classe dos trabalhadores que ficam reféns de burocratas sindicais e 

oportunistas políticos que direcionam a práxis sindical para a real politik, ajustando-se a tese da 

“terceira via” do que só é possível realizar historicamente, de que é possível fazer a crítica ao 

neoliberalismo sem romper com os seus marcos, sua lógica e, sobretudo, com as políticas 

econômicas neoclássicas e com o capitalismo enquanto projeto histórico a ser realizado. (Boito, 

2009) 

Há um vácuo de teoria crítico-reflexiva dos trabalhadores, sem teoria revolucionária 

não há movimento revolucionário, sem este, impossível existir prática que revolucione a 

sociedade. No caso da formação política dos trabalhadores, a questão se direciona para o 

processo de formação crítica e revolucionária da sua consciência de classe (para si), pois, 

percebendo-se como presa do mecanismo iníquo de “controle sociometabólico do capital” 

(Mészáros, 2002) trabalhador poderia realizar um projeto político-pedagógico em suas 

entidades sindicais para construir uma consciência antagônica à ordem objetiva do capital e, 

assim, vislumbrar uma nova realidade social.  

Cresce o desprezo, por parte dos sindicatos, pela teoria política, como método de 

análise da realidade conflitante entre capital e trabalho. O desconhecimento do pensamento 

político e ideológico do movimento operário é uma das chaves explicativas desse fenômeno. 

Responsável pela precarização do discurso e produtora de uma prática desvinculada de 

horizontes estratégicos. Um fazer sindical pouco persuasivo, fraco, pobre e não radical no 
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processo de desenvolvimento de uma consciência crítico-reflexivo- libertadora dos 

trabalhadores, mantendo-os na ilusão do capitalismo.  

A formação política baseada no marxismo seria suficiente para tornar a práxis sindical 

menos economicista, corporativa, e mais política no sentido de anteverem um horizonte de luta 

anticapitalista? Ou se pode realizar a luta teórica e prática simultaneamente, desde que as 

lideranças sindicais sejam guias pedagógicos para fazer a relação entre marxismo e crise do 

capitalismo, isto é, teoria e realidade. A ideologia pragmatista tomou conta do corpo sindical 

para realizar os interesses capitalistas (Boito, 2009).  

O perigo da domesticação da CUT pelo caminho do trata-se de uma crescente 

definição política e ideológica no interior do movimento sindical brasileiro. É uma postura 

cada vez menos respaldada numa política de classe. E cada vez mais numa política para o 

conjunto do país, integrado pelo capital e pelo trabalho. (ANTUNES, 1998, p.149)   

 
Na relação com os empresários, em doses homeopáticas, a CUT aceitou a 

implementação do banco de horas, e a terceirização como fatos concretos. A estratégia 

propositiva e o chamado resultam de uma opção política de ação sindical, no espírito dos 

sindicatos sociais democratas europeus. O sindicalismo cutista se institucionalizou de forma 

perigosa, com uma priorização exagerada dos fóruns tripartites e da negociação por dentro, que 

colocam em risco a autonomia e a independência de classe dos trabalhadores. 

Que as outras Centrais Sindicais - como a Força Sindical, CGT, UGT, tenham no 

neoliberalismo, no livre mercado ou na colaboração capital trabalho as matrizes de suas ações 

políticas e suas concepções ideológicas, compreendemos, afinal de contas a consciência dos 

trabalhadores está em disputa, e a ideologia neoliberal tem como interesse estratégico a 

produção e a reprodução de sua cultura nas mentes e corações destes. 

Trata-se de uma disputa por hegemonia, luta de classes, de interesses antagônicos. 

Como sabemos, a Força Sindical se especializou na criação de Fundos de Participação dos 

Trabalhadores nas compras das ações das privatizações das empresas dos setores siderúrgico 

(CSN à frente) telefônico e petroquímico. Além do apoio às privatizações, organizou os 

trabalhadores a serem acionistas e se tornarem “empresários”.  

A participação de dirigentes sindicais e trabalhadores nas gestões dos fundos de 

pensão das estatais é um direito, afinal são os recursos da poupança dos trabalhadores que estão 

em jogo. Mas o que dizer quando se sabe que os fundos de pensão – Previ Petros, Funcef, Telos 

– respectivamente, dos funcionários do Banco do Brasil, Petrobrás, Caixa Econômica Federal, 

(ex) Telebras, etc. - participaram ativamente dos leilões de privatizações no período FHC, 
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comprando as estatais e privatizando o patrimônio púbico, contrários abertamente aos 

interesses dos trabalhadores, movimentos sociais e suas organizações políticas. 

Como diz João Bernardo  

Quando os sindicatos se comportam como uma instituição capitalista é natural que os 

trabalhadores os considerem como meros organismos prestadores de serviços e os 

comparem com os serviços fornecidos pelas empresas. Engana-se quem acusar de 

reacionarismo esses trabalhadores. Pelo contrário, eles estão a reagir salutarmente, 

tomando à letra a postura dos sindicatos e pressionando-os a desvendar melhor as suas 

funções atuais. Em vez de lutarem contra as administrações das empresas, as direções 

sindicais concorrem frequentemente com elas num mesmo mercado de prestação de 

serviços (BERNARDO, 1997, p.125). 

Na questão da inovação, qualificação profissional e emprego, os desafios específicos são 

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. 

De acordo com a CUT (1995),  

a fábrica ideológica do discurso de setores governamentais e empresariais, de resolver o 

problema do desemprego através da educação e do ensino profissional, reafirma a posição 

dos trabalhadores da importância de sua formação, para estarem aptos a enfrentar técnica 

e politicamente a reconversão produtiva (CUT, 1995, p.02). 

Este debate remonta ao primeiro capítulo deste trabalho de pesquisa. Há uma vasta 

literatura sociológica, historiográfica e econômica, mesmo de respeitáveis personalidades 

acadêmicas de esquerda, que reconhece que o “regime de acumulação flexível”, “flexibilização 

da produção” ou “capitalismo flexível” – seja a nomenclatura que se utilize – trouxe grande 

problemas para os sindicatos.  Alguns autores chegam a perguntar se, com a reestruturação 

produtiva, a evolução dos modelos organizacionais e os questionamentos dos modos 

tradicionais de representação e de delegação, o sindicalismo não teria perdido definitivamente a 

sua marca. 

Muitas bandeiras perderam o sentido, e os sindicatos, se internalizaram numa busca 

constante por novos rumos, novas propostas e novas ações junto aos trabalhadores. O grande 

dilema era como retomar as grandes mobilizações? Como não deixar que direitos sejam 

retirados sem nenhuma resistência ou luta? Como não permitir que postos de trabalho sejam 

fechados sem nenhuma possibilidade de retornarem? Como construir propostas concretas 

capazes de mobilizar e enfrentar todos estes problemas. 
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O discurso da inevitabilidade dessas transformações, embora negado formalmente pela 

Central, é incorporado nas ações práticas. A partir de 1994, com a utilização dos recursos do 

Fundo de Amparo ao Trabalhador, e a criação do Plano Nacional de Qualificação Profissional – 

Planfor – pelo Ministério do Trabalho, a CUT assume participar do conselho gestor tripartite 

dessa política e desse fundo. 

 Aqui não se trata de ter uma postura de recusa à utilização de um fundo público que 

possa a vir beneficiar os trabalhadores no seu enfrentamento às políticas do capital, a verdade é 

que, pouco a pouco, a CUT, principalmente a Política Nacional de Formação, se tornou refém 

dos recursos públicos para desenvolver seu Projeto Nacional de Qualificação Profissional – 

PNQP/CUT. Mais que isso, da agenda do governo e legitimador das políticas de reestruturação 

produtiva desenvolvidas pelo BNDES, ao longo dos governos de FHC, com recursos do FAT 

para enxugar custos, fazer conversão tecnológica e demitir trabalhadores.  

Empregos há, diminui a oferta, é verdade, aumentou a demanda, outra verdade, mas, 

segundo os capitalistas, o problema é do próprio trabalhador, que agora terá que ser mais 

competitivo, qualificado, polivalente e produtivo.  

Cômico, se não fosse trágico, numa ordem econômica que torna descartável o trabalho 

humano, reifica a mercadoria e a tecnologia, destrói milhares de postos de trabalho, com juros 

altos (que engordam ainda mais os lucros do sistema financeiro), abertura comercial 

desenfreada, privatizações criminosas das empresas estatais, pagamento da dívida externa, 

políticas de ajuste fiscal que aumentam a pobreza e miséria social.  

As políticas neoliberais evidenciaram, sem máscaras, a lógica destrutiva do capital, para 

superar sua crise e acelerar seu processo de acumulação. Para isso, o capital e seu Estado 

utilizaram de várias estratégias, evidentemente destrutivas, aquilo que Fiori identifica como 

vingança do capital contra o trabalho, e, com diz Mészáros, esgotando sua fase civilizatória, 

desvelando uma perversa produção de barbáries.  

Com as inovações tecnológicas, diminuição da participação do trabalho humano na 

produção de mercadorias e serviços, e no produto social, pela queda nos salários reais; 

desregulamentação; diminuição do seguro social e enfraquecimento das organizações dos 

trabalhadores. 

Sob o governo de Fernando Henrique Cardoso, tomou corpo a proposta de ajuste do 

sistema de relações de trabalho a essa nova ordem globalizada. Aos poucos, vários aspectos da 

legislação trabalhista foram alterados, como a remuneração, o tempo de trabalho e as formas de 

contratação, com o objetivo de flexibilizar, ainda mais, as relações de trabalho. 
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A maior flexibilidade e a precarização, aliadas ao desemprego e ao grande crescimento 

do trabalho informal, sobretudo entre as mulheres e os jovens, enfraqueceram o poder de ação 

dos sindicatos, que foram obrigados a adotar uma postura bastante defensiva na tentativa de 

preservar os direitos frente à ofensiva das empresas e das políticas neoliberais. Assim, as lutas 

pela democratização da sociedade e das relações sindicais e de trabalho que tiveram lugar nos 

anos 1980 foram substituídas por lutas de resistência e pela manutenção do emprego. 

Esse quadro provocou uma diminuição no número de sindicalizados e a redução da base 

geral dos sindicatos, enfraquecendo-os e diminuindo o seu poder de pressão e mobilização. Por 

decorrência, a queda na arrecadação financeira das entidades acabou contribuindo para a 

adoção de posturas conservadoras de defesa do monopólio de representação (unicidade 

sindical) e das contribuições financeiras compulsórias. Ao mesmo tempo, o número de 

entidades sindicais aumentou muito. Em 1989, de acordo com o MTE havia no Brasil 9.120 

sindicatos, sendo 3.140 de empregadores e 5.980 de trabalhadores.  

De acordo com o IBGE, em 2001 o número total de sindicatos passa a ser 15.961, sendo 

4.607 de empregadores e 11.354 de trabalhadores. Ou seja, praticamente duplicou o número de 

sindicatos de trabalhadores. Ainda que parte desse aumento tenha sido um reflexo da positiva 

criação de sindicatos de servidores públicos, cuja organização sindical era proibida até 1988, o 

fato é que o quadro geral resultou menos de um avanço na organização sindical e mais da 

divisão e fragmentação de entidades existentes, o que contribuiu para pulverizar ainda mais o 

sindicalismo.  

Ao mesmo tempo, a taxa média de sindicalização se manteve em torno de 26% durante 

todo esse período, observando-se a existência de poucos sindicatos fortes e atuantes, com altas 

taxas de sindicalização, convivendo com milhares de sindicatos frágeis com baixa 

representatividade. 

A CAT nasceu defendendo o direito à livre organização desde que subordinado ao 

princípio da unicidade sindical. A SDS foi criada a partir de uma divisão da FS, em 1997, como 

uma tentativa de organização sindical do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). 

Nessa década, CUT e FS se consolidaram como as duas principais centrais sindicais brasileiras.  

A CUT se transformou na maior e mais representativa central, com forte participação nos 

setores industriais e de serviços, e ampliando sua inserção no sindicalismo rural com a filiação 

da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), e no setor público, o 

que contribuiu também para ampliar os índices gerais de sindicalização na CUT.  

Nesse contexto, a CUT e o novo sindicalismo se colocam numa perigosa encruzilhada 

histórica, entre adaptar-se ou resistir lutando. A hegemonia das políticas e da ideologia 
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denominada de novo liberalismo, nova roupa para o velho esqueleto liberal. Esse processo de 

adaptação, burocratização, pragmatismo que foi incorporado pelos sindicatos e pelos dirigentes 

sindicais, fruto do abandono das ideologias socialistas e da luta de classes, e de certo cinismo 

de que os fins justificam os meios, e da crença de que é possível reformar e humanizar o capital 

e o capitalismo.  

No Brasil, o movimento sindical não ficou imune a nova sociabilidade capitalista e à 

ofensiva neoliberal. A CUT, principal referência política de reorganização dos trabalhadores e 

do movimento sindical pós-ditadura empresarial militar.  A existência da CUT significou, e 

ainda significa, no campo político-sindical, um rompimento concreto com os limites da 

estrutura sindical corporativa, e um profundo avanço dos trabalhadores na conquista de direitos 

humanos, políticos e sociais. 

5.5 Sindicalismo e governo Lula: Mudanças, ou transformismo e adaptação? 

A história política e social brasileira é marcada, nestes últimos 10 anos pela chegada e 

consolidação do PT na direção do governo brasileiro, através de um amplo leque de alianças 

políticas, que vão do PCdoB e PSB, ao PMDB, PR, PP. Não se pode analisar a crise de 

identidade do movimento sindical, e os novos paradigmas deste, sem analisar o que significa 

esse acontecimento para as esquerdas, os movimentos sociais, os sindicatos, enfim, para a luta 

de classes. Sobre esse processo de hegemonia do PT e seus aliados antigos e novos, e de Lula, a 

alguns estudiosos da ideologia, da política, e da sociedade brasileira,  

A chegada de Luis Inácio Lula da Silva ou governo central do Brasil não significou a 

ruptura com a hegemonia liberal. Houve, ao longo deste últimos 30 anos, um grande 

protagonismo e movimento de classes, da fase de acumulação de forças e ascenso política da 

classe trabalhadora nos anos da década de 1980, passando pelo período de resistência e refluxo 

durante a dominância das políticas neoliberais, na década de 1990, até a travessia contraditóri, 

que ainda está em curso, como vimos analisando até aqui. 

O movimento sindical sofreu grande impacto com esse deslocamento político na esfera 

institucional, afinal, o Governo Lula foi eleito pela esquerda brasileira. Um acúmulo de forças 

de uma geração inteira, que resistiu e derrubou a ditadura empresarial militar, e que resistiu 

bravamente ao vendaval neoliberal, era depositário de grandes expectativa.  

Depois de um período de enorme desertificação social, política e econômica do Brasil, 

num contexto internacional e nacional de refluxo, diferente do contexto dos anos 1980.  A 

vitória do campo democrático popular, que se constituiu na luta contra a ditadura empresarial 

civil no Brasil, se deu num quadro de grande fragilidade ela estava mais fragilizada,  
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Nessa conjuntura houve uma forte redução dos setores mais dinâmicos da classe 

trabalhadora, como a classe operária industrial, os assalariados médios e os trabalhadores 

rurais, aumento dos setores das relações precarizadas e informais. Vejamos, por olhares 

diferentes, concepções distintas, aspectos fundamentais da caracterização do governo Lula, nas 

opiniões dos sociólogos Ricardo Antunes e Emir Sáder 

Ricardo Antunes, estudioso de política, trabalho e sindicalismo, um severo crítico do PT 

e da CUT, identifica o governo Lula como social liberal, pelos resultados conhecidos de seu 

governo. sua política econômica ampliou a hegemonia dos capitais financeiros; preservou a 

estrutura fundiária concentrada; deu incentivo aos fundos privados de pensão; determinou a 

cobrança de impostos aos trabalhadores aposentados, o que significou uma ruptura com 

parcelas importantes do sindicalismo dos trabalhadores, especialmente públicos, que passaram 

a fazer forte oposição ao governo Lula. 

A sua alteração mais significativa, no segundo mandato, foi uma resposta à crise política 

aberta com o mensalão, em 2005. Era necessário que o novo governo ampliasse sua base 

de sustentação, desgastada junto a amplos setores da classe trabalhadora organizada. Foi 

então que ocorreu uma alteração política importante: o governo ampliou o 

programa Bolsa-Família, uma política social de perfil claramente assistencialista, ainda 

que de grande amplitude, que atinge mais de 12 milhões de famílias pobres com renda 

salarial baixa e que por isso recebiam um complemento salarial. E foi esta política social 

– assumida como exemplo pelo Banco Mundial – que ampliou significativamente a base 

social de apoio a Lula, em seu segundo mandado. Ela atingia os setores mais 

pauperizados e desorganizados da população brasileira, que normalmente dependem das 

políticas do Estado para sobreviver. (ANTUNES, 2012, p.3) 

Emir Sader (2011), importante pensador militante do marxismo e da esquerda social 

brasileira,  considera positiva a herança do período lulista, afirmando que fisionomia inicial 

assumida pelo governo foi responsável por rupturas que configuram o campo da esquerda 

brasileira desde então. Ele considera que a surpreendente evolução do governo Lula desmentiu 

a todos. Para Sader, a esquerda considerava que, sem ruptura clara como o modelo neoliberal, 

não se superaria a recessão nem haveria distribuição de renda, uma vez governo Lula mantinha 

elementos essenciais da política econômica herdada de FHC , como a presença de Antoni 

Palocci e Henrique Meirelles e postos-chave do governo. 

Os setores mais radicalizados da esquerda consideravam que isso, somado à reforma da 

previdência, fazia do governo Lula um governo perdido, que havia “traído” a esquerda e 

capitulado diante da direita. Um governo a ser combatido frontalmente e com o qual 

haveria de se romper. Porque se tornaria a melhor modalidade de neoliberalismo, porque 

manteria o modelo, porque enganaria às classes dominadas. Os setores de esquerda que 

optaram por ficar no PT, por sua vez, incorporaram tais críticas –especialmente aquelas 

feitas à política econômica e à reforma da previdência-, mas ressaltavam avanços, como 

no caso da política internacional, que havia inviabilizado a ALCA, e das políticas sociais. 

Consideravam que tais contradições faziam da era Lula um governo “em disputa”, 

conforme terminologia daquele momento. Tomaram-no como campo de disputa 

hegemônica, construindo, assim, para a mudança da sua fisionomia.(SADER, 2011, p.5). 
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Sader discute as duas posições existentes no campo da esquerda, a partir de seus pontos 

de vistas distintos. Os que identificavam o PT e o governo Lula como pertencentes ao campo 

da social democracia, ou social liberalismo, afirmavam que o governo foi de traição de classe , 

com tendência de deterioração, assumindo o projeto econômico, concepção de Estado, e 

políticas sociais de cunho neoliberais, de aprofundamento da ordem capitalista, nada diferente 

de Fernando Henrique Cardoso  

Esses críticos, segundo Sader, apontavam um clara ruptura reivindicava as posições 

originais do PT contra aquelas então adotadas. Assumia, inclusive, que somente se sairia do 

neoliberalismo a partir de ruptura radical com o capitalismo, seguida pela construção do 

socialismo – como se as condições para tanto estivessem dadas. Esses setores decidiram por 

romper como PT , e a maioria deles fundou o PSOL. 

A  segunda posição, conforme Sader,  foi a dos setores que permaneceram no PT 

defendia o empenho na luta política e ideológica, de forma a permitir ao governo alterar sua 

rota. Tratava-se de exercer pressão no marco das contradições reconhecidas. A trajetória do 

governo Lula acabou dando razão a essa segunda posição, de forma clara, pois  

O governo conseguiu superar a recessão herdada e desenvolveu políticas de distribuição 

de renda que, pela primeira vez, alteraram a desigualdade social no Brasil. Além disso, 

consolidou e estendeu política externa soberana e independente, e permitiu que o Estado 

recuperasse seu poder de indução do crescimento econômico. Especialmente a partir de 

2005, momento em que as alas radicais saíam do PT por considerá-lo “traidor”, o governo 

Lula transitou para uma nova fase, que desembocou, cinco anos depois, na aprovação de 

87% da população e rejeição de 4%, índices inéditos no país, em meio à brutal oposição 

da direita. Consolidou-se a polarização no campo político entre o governo (esquerda) e a 

direita, deslocando as outras forças, inclusive as mais radicais.(SADER, 2012, p.6) 

Sob o governo Lula o projeto político do sindicalismo desenvolvido pela CUT se viram 

diante de uma encruzilhada histórica. Entre o compromisso de defender um governo com 

características democrático populares, nos limites da ordem burguesa, e a necessidade de 

romper com a histórica desigualdade econômica e social brasileira, instituir direitos sociais, 

superar a exclusão, resgatar a soberania nacional e inverter a lógica do Estado, e o perigo de se 

tornar uma correia de transmissão do Estado, a CUT experimentou, e ainda experimenta um 

profundo dilema identitário.  

Analisando as marcas sócio-históricas e político-culturais do período Lula, alem das 

respeitáveis e conflitantes posições destes dois importantes intelectuais socialistas – Emir Sader 

e Ricardo Antunes – buscamos também os argumentos de outros   autores, todos importantes 

intelectuais engajados, com posições contraditórias e conflitantes, mas todos os críticos em 

relação a este atual contexto político e sócio histórico no Brasil. Francisco de Oliveira, Carlos 

Nelson Coutinho, Rudá Ricci e André Singer. 
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Rudá Ricci (2010), que tem posição extremamente crítica ao que denominou de  

Lulismo
44

, como um sistema de gerenciamento do Estado e de políticas públicas. Portanto, não 

é uma ideologia, não é um movimento, uma modernização conservadora. O conceito de 

modernização conservadora é da sociologia e foi elaborado por Barrington Moore. Atualizando 

isso para o caso brasileiro, significa que se faz uma modernização econômica sem mudar de 

maneira alguma a estrutura de poder, ela é conservadora nesse sentido do poder.  

O Lula articulou todas as lideranças clientelistas do Brasil, assim como Getúlio fez isso. 

A impressão que se dava do Getúlio era que ele estava atacando toda a base clientelista, 

dos coronéis, mas muitos deles foram recriados através do getulismo. O Lula recriou a 

mesma estrutura de poder. A marca do getulismo e do lulismo é a conciliação de 

interesses e não o enfrentamento. Um exemplo é que se tem o Ministério da Agricultura 

de um lado, tem o do Desenvolvimento Agrário do outro. Isso não é por acaso. Se o 

Getúlio criou a base da industrialização do país com um Estado organizado a partir de 

uma estratégia desenvolvimentista e gerou a urbanização acelerada do país, o Lula deu o 

passo final, que é a emergência de um mercado consumidor de massa, da organização do 

investimento dos empresários através do PAC. (RICCI, 2010, p.8) 

Outro autor profundamente crítico aos rumos atuais do governo Lula e do PT é Francisco 

de Oliveira, um dos fundadores do PT, e um de seus intelectuais mais combativos nos anos 

1980. Ele que considera o Lulismo uma regressão porque ele fez a política voltar para o culto 

da personalidade. As democracias mais modernas não têm esse culto da personalidade.  

Ele entende que a chave-explicativa para a hegemonia lulista deve ser buscada na 

combinação do atual processo econômico da globalização financeira com o papel político que o 

“transformismo” da alta burocracia sindical passou a desempenhar no país ao se inserir no jogo 

pesado do investimento capitalista, sobretudo, por intermédio do controle político, 

potencializado pela eleição de Lula em 2002, dos fundos salariais geridos como fundos de 

investimento.  

Oliveira (2010) diz que essa nova elite do sindicalismo brasileiro, formada basicamente 

por grupos dirigentes vinculados ao PT, passou a constituir uma nova classe social ao ocupar 

posições nos conselhos de administração das principais fontes de recursos para investimentos 

no país, entre elas o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e os 

fundos de pensão das empresas estatais, como a Petrobras. Assim esses novos “gestores” 

descolar-se-iam da representação dos interesses específicos dos trabalhadores, que não seriam 

mais os seus. 

                                                 
44

 Sobre o Lulismo, como ideologia e política , sugerimos as leituras das obras de André Singer: “ Raízes Sociais e 

Ideológicas do Lulismo”  e  “ A Segunda Alma do Partido dos Trabalhadores” Revista Novos Estudos, CEBRAP, 

volume 85. Outra leitura fundamental é  “Hegemonia às avessas da classe trabalhadora”  – reavivando a polêmica 

sobre a trajetória, ideologia, papel de Lula, do PT, e das políticas desenvolvidas por eles no poder,  que é forte nos 

meios acadêmicos, sindicais e político- partidários, sobre a ruptura ou manutenção da ordem política e econômica 

do capitalismo 

http://www.fflch.usp.br/dcp/assets/docs/Andre/Andre_Singer-Novos_Estudos.pdf
http://www.fflch.usp.br/dcp/assets/docs/Andre/Andre_Singer-Novos_Estudos.pdf
http://www.fflch.usp.br/dcp/assets/docs/Andre/Andre_Singer-Novos_Estudos_2.pdf
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Isso é anticidadão. Lula deveria ter aprendido como ele veio “de baixo”, que todos os 

cidadãos são iguais, não só perante a lei, mas perante as possibilidades e as perspectivas 

que o mundo oferece. O mandato que Lula recebeu foi para reverter o que ele mesmo 

chamava de “herança maldita” de Fernando Henrique Cardoso, e ele não fez isso. 

Aprofundou na direção do privatismo os negócios públicos, o que já era característica do 

governo FHC. Ele foi mais longe. Lula, na verdade, não é estatizante; ele é um privatista 

(OLIVEIRA, 2010, p.1). 

Sobre o debate atual que identifica uma nova classe social, a chamada nova classe media 

como produto da ascensão social de 32 milhões de pessoas ao consumo, ele é mais enfático 

ainda, considerando ela assertiva como um fetiche, como nesta polêmica com André Singer 

(2010). 

Não surge classe nenhuma. Isso é ligeireza de alguns jornalistas, sobretudo do professor 

André Singer, que tem sido o interlocutor mais disposto, do lado petista, a debater o tema 

intelectualmente. Uma classe social não se forma assim. São estratos que a técnica de 

pesquisa em estratificação social criou, mas não classes. Uma classe social é algo muito 

mais complexo e profundo. O lulismo não traz nenhuma novidade do ponto de vista de 

classe. Tivemos uma elevação econômica que fez com que um determinado estrato social 

pudesse ter acesso a bens e serviços que não tinha antes, como o crédito bancário mais 

facilitado, sem aquelas enormes exigências de cadastro, e como a compra muito facilitada 

de bens duráveis de consumo. Isso é uma novidade no Brasil, no sentido de que o 

capitalismo agora pode propiciar o acesso a esse tipo de bens. Mas isso não forma uma 

classe social sozinha. Não é uma façanha do capitalismo brasileiro. Na Europa ocidental, 

todo o proletariado tem acesso a esses bens. A questão dos valores realmente se altera, 

como vitória do capitalismo (OLIVEIRA, 2010, p.2) 

Revelando seu profundo ceticismo em relação ao legado de Lula ao futuro do Brasil, da 

política, do sindicalismo, o autor diz que A história política do Brasil será contada no futuro de 

acordo com uma periodização, que é esquemática, e é a seguinte: 

Vargas  é o grande reformador do Estado brasileiro. Ele preparou o país para as novas 

funções modernas. Antes de 1930 o Estado brasileiro era um anão, sem nenhum poder de 

intervir na economia. Vargas refunda o Estado, principalmente com a entrada da classe 

trabalhadora na política, com a regularização das leis de trabalho. Ele não usufrui disso, 

porque comete suicídio em 1954. Juscelino Kubitschek  já usa o Estado brasileiro com 

sua nova potência para armar os grupos de trabalho para a industrialização. Depois, o 

interregno de João Goulart  não significou nada; representou, na verdade, que as forças 

reacionárias não suportavam aquele tipo de deslocamento do quadro político. Então, 

Goulart é deposto. (OLIVEIRA, 2010, p.3) 

Lendo Francisco de Oliveira, embora não concordando com muitas de suas análises e 

posições atuais, entendemos a alerta Gramsciana aos intelectuais, de que deveriam ter o 

pessimismo da razão crítica, e o otimismo da vontade militante. O intelectual não pode ser 

otimista, ele é por definição um pessimista. Os intelectuais têm obrigação de falar, de fazer uma 

crítica permanente. O intelectual não tem outro papel na sociedade.  Novamente alertamos que 

este é um trabalho acadêmico, mas militante, engajado, sem julgamentos morais. 

Considerando Lula pior que os governos militares, e que implementou com mais 

profundidade o neoliberalismo no Brasil, Oliveira diz que. 
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Vêm os militares, que são propriamente a fase prussiana do desenvolvimento capitalista 

brasileiro. Eles estatizaram até o limite que nem o populista mais aloprado teria ousado os 

interesses econômicos, sobretudo “goela abaixo”, de uma burguesia que não era capaz de 

ela mesma fazer a industrialização. Depois, vem um período indefinido, que é o de 

Sarney, que não é nada, apenas o esgotamento de uma fase, sem capacidade para iniciar 

outra. E aí chega o neoliberalismo com Fernando Collor e, sobretudo, com Fernando 

Henrique Cardoso. Esse período vai ser lido como um período propriamente neoliberal no 

Brasil. Por fim, Lula vai ser lido como o neoliberalismo levado às últimas consequências, 

no sentido de impor padrões privatistas à economia brasileira. Todo mundo acha que ele é 

estatizante e não é coisa nenhuma. Está reforçando os grandes grupos monopolistas 

nacionais através do dinheiro público. (OLIVEIRA, 2010, p.5) 

Num contraponto às concepções de Rudá Ricci e Francisco de Oliveira, Singer (2011) 

diz que o Lulismo, como ideologia, identidade e política, é fruto da ascensão social dos setores 

mais empobrecidos da sociedade brasileira, o novo movimento político, no entender de Singer, 

é um fenômeno de longa duração. André Singer é autor de dois livros – Esquerda e direita no 

eleitorado brasileiro (Edusp, 2000) e O PT (Publifolha, 2009). É também organizador de Sem 

medo de ser feliz: cenas de campanha (Scritta, 1990). 

Analisando as raízes sociais e ideológicas do Lulismo, Singer (2011) argumenta que isso 

seria a expressão ideológica de uma fração de classe social, o subproletariado, que, após o 

período de redemocratização do país, mover-se-ia no campo político tendo em vista duas 

preocupações principais: a esperança de que o Estado possa diminuir a desigualdade social e o 

medo de que os movimentos sociais possam criar desordem política.  

Singer faz uma caracterização da psicologia dos pobres, sem ressentimentos contra os 

ricos, satisfeito com os alívios modestos e graduais em suas condições de existência, adepta do 

melhorismo, conforme o define Florestan Fernandes (1988) 
45

, que tem medo da desordem e 

aceitação da hierarquia.  

O melhorismo social se expressa na continuidade de parâmetros neoliberais na política 

econômica do governo Lula, com propósitos capazes de operar estabilidade econômica, sem 

reformas estruturais, rupturas na ordem, e garantindo a governabilidade, num contexto de 

hegemonia capitalista, Fundamental uma política econômica e sociocultural, sem causar 

constrangimentos reais, com realismo, pragmatismo.  Uma melhoria nas condições de vida, 

                                                 
45

  O primeiro contato que tive com o termo “melhorismo social” foi em 1988,  no movimento estudantil, quando 

estava dirigente da UNE,  num texto de Florestan Fernandes (Fernandes, 1988). No documento, o deputado 

constituinte socialista enumerava e discutia as tarefas ideológicas, políticas e organizativas da esquerda 

anticapitalista,  na disputa de projetos na Assembléia Nacional Constituinte. Uma crítica contundente à social 

democracia e ao modo burguês de fazer política e se relacionar com as demandas sociais dos pobres.. Florestan diz 

que a coisificação e domesticação iniciada nas fábricas, escolas, igrejas, se aprofundavam nos sindicatos e partidos 

políticos da ordem, comprometidos com o melhorismo apenas formal das relações de classe e de apropriação da 

riqueza material produzida pelo trabalho humano, com o obreirismo pacífico e ordeiro, a alienação refinada e 

aguçada, graças ao consumismo de massa e à industria da comunicação culurral. Simbolos pelos quais procuravam 

fazer a cabeça da massa, e decapita-la como agente histórico e político de sua emancipação.  Atualíssima, para o 

contexto de hoje, e deste trabalho que ora me mobiliza. 

 



248 

 

 

imediatista, individualista e cética quanto às mudanças de paradigma. Com isso administrando 

a ordem econômica e societal capitalista, na fronteira entre a social democracia e o social 

liberalismo. 

Isso se explicaria além, naturalmente, da aparente falta de mobilização das massas 

trabalhadoras no país, os trabalhadores brasileiros estão, ao menos até o presente, 

“acomodado”, ou seja, “satisfeito” com os modestos ganhos que o recente ciclo de relativa 

desconcentração de renda entre aqueles que vivem dos rendimentos do trabalho proporcionou. 

(Singer, 2011) 

Otimista, ele acredita que o Brasil tem hoje condições de evitar que crises econômicas 

constituam empecilho à política de redução da pobreza no Brasil e rejeita a ideia de que o 

lulismo esvaziou os partidos políticos e os movimentos sociais Para ele, o Lulismo é um 

movimento político não formalizado, mas real, que emerge da sociedade brasileira e que é, 

fundamentalmente, resultado de um realinhamento eleitoral que começa em 2002 e termina na 

reeleição de 2006.  

Sua principal característica é o fato de que Lula passa a ter como base predominante um 

eleitorado de baixíssima renda, de até dois salários mínimos, em troca da classe média, que 

sempre foi a principal base do PT e que se afasta de Lula durante o seu primeiro mandato.  

Essa nova base tem como característica – e isso é o lulismo – promover a distribuição de 

renda sem ameaça à ordem, um tipo de combinação que atende plenamente a esses setores mais 

pobres da sociedade brasileira, e que são, evidentemente, os que mais se beneficiam de um 

processo de combate à pobreza. 

Quanto às críticas à CUT e ao movimento sindical é de que ele teria perdido a 

identidade, sob o governo Lula e pelo pragmatismo desenvolvido pela Lulismo. Singer 

considera que houve uma metamorfose  

De fato, há uma absorção pelo Estado de segmentos dos movimentos sociais. Isso é 

verdade. Porém, não considero que seja uma cooptação. Acho que isso ocorreu porque os 

movimentos sociais fazem parte da coalizão majoritária. Há uma nova maioria no país e, 

nessa nova maioria, os movimentos sociais têm papel importante. Estamos passando por 

uma solução análoga à do new deal (movimento de reconstrução da economia americana 

depois da crise da bolsa de 1929), quando, pela primeira vez, a classe trabalhadora foi 

incorporada na coalizão majoritária. E, ao entrar nessa coalizão, os movimentos sociais 

são de certa forma, estatizados e perdem certa agressividade. Agora, isso é parte de um 

processo, até onde consigo enxergar, inevitável. Os movimentos sociais estão podendo 

colocar em prática políticas que eles reivindicavam há muito tempo. Não chamo isso de 

cooptação, mas, sim, de mudança de qualidade (SINGER, 2010, p.3). 

Diante das assertivas de que Lula estaria aprofundando as diretrizes ideológicas, políticas 

e econômicas, ele diz que. 
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Acho parcialmente válido o argumento. De fato, o lulismo depende, para se sustentar, de 

manter a continuidade do processo de ascensão social de setores empobrecidos e, para 

manter esse processo, é necessário que haja crescimento econômico. Nesse aspecto, 

concordo com você. Porém, acho que nós temos possibilidades objetivas de superar isso. 

Prova disso é a maneira como o governo conduziu a economia durante a última crise 

econômica internacional. O governo foi capaz de aproveitar uma oportunidade, com os 

instrumentos que tinha – bancos públicos, setor financeiro nacional mais bem 

regulamentado que o internacional e mercado interno ativado – permitir rápido aumento 

do consumo. Enfim, houve um conjunto de medidas que permitiu ao Brasil reagir de 

maneira rápida, e com sucesso, a uma crise que foi muito grave. Foi o momento mais 

delicado do capitalismo desde 1929. A experiência brasileira mostra que é possível 

desenhar uma política econômica que mantenha o crescimento. Claro que, para isso, 

vamos ter uma série de desafios pela frente. Não sou capaz de dizer que tipo de evolução 

o capitalismo mundial vai ter e, portanto, não posso garantir quais vão ser os problemas 

que o Brasil vai ter. Mas diria que, depois dessa experiência recente, o Brasil tem 

condições de manter o crescimento (SINGER, 2010, p.4). 

Antunes (2012) considera que o transformismo já havia convertido o PT num Partido 

da Ordem. Quando Lula venceu as eleições, em 2002, ao contrário da potência criadora das 

lutas sociais dos anos 1980, o cenário era de completa mutação. Ela foi, por isso, uma vitória 

política tardia. Nem o PT, nem o país eram mais os mesmos. Como já pude dizer 

anteriormente, o Brasil estava desertificado e o PT havia se desvertebrado. 

Quais são as explicações para esse transformismo? Aqui podemos tão somente indicá-las: 

1) a proliferação do neoliberalismo na América Latina; 2) o desmoronamento do 

“socialismo real” e a prevalência equivocada da tese que propugnava a vitória do 

capitalismo; 3) a social-democratização de parcela substancial da esquerda e sua 

aproximação à agenda social-liberal, eufemismo usado para “esconder” sua real face 

neoliberal. (ANTUNES, 2012, p.4) 

Outro autor profundamente crítico ao PT, à CUT e ao Lulismo é Carlos Nelson 

Coutinho (2008).  Seus argumentos, embora produzam desacordos, é importante para nosso 

debate sobre o tempo presente e os desafios da esquerda. Ele vê uma ambiguidade no governo 

Lula, com todas as características de uma revolução passiva, ou mesmo contra reforma, nos 

termos de Gramsci. 

Infelizmente, pelo menos até agora, o governo Lula não tem escapado desta maldição que 

atravessa a vida política brasileira, ou seja, a de operar as mudanças que se fazem necessárias 

pela via da conciliação pelo alto, do transformismo, implicando sempre uma cooptação das 

oposições pelo establishment. (COUTINHO, 2008, p.02) 

Coutinho historiciza analiticamente os processos de sucessivas “revoluções passivas”, 

desde a Independência até a “transição democrática” de 1985, que mestre Florestan não hesitou 

em chamar (com uma ênfase talvez excessiva) de “transação conservadora”. 

Em dois momentos, estivemos próximos de romper com esta perversa tradição: na primeira 

metade dos anos 80, quando o movimento das “Diretas-já” pareceu anunciar uma mudança a 

partir de baixo; e agora, nas eleições de 2002, quando a insatisfação popular contra o 

neoliberalismo, que pôs um operário que se dizia socialista e de esquerda na Presidência da 

República, parecia indicar um novo rumo para nossa história. No primeiro caso, o recurso ao 
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Colégio Eleitoral impôs a permanência do velho transformismo. Também no segundo caso, 

ao que tudo indica, pelo menos até agora, o novo continuará a ser apenas uma esperança mais 

uma vez frustrada. Ora, como Gramsci dizia, quando o velho morre e o novo não consegue 

nascer, surgem variados “fenômenos mórbidos”. Será uma tragédia para a esquerda brasileira 

- e até mesmo para a esquerda mundial, que tantas esperanças depositou (e ainda deposita) na 

vitória eleitoral do PT - se o governo Lula não for mais do que um “fenômeno mórbido”. Ou 

seja, como diria nosso querido Chico de Oliveira, não for mais do que o terceiro governo da 

“era FHC” (COUTINHO, 2008, p.04). 

Na concepção de Gramsci, ocorre revolução passiva quando as classes dominantes, 

sob a pressão das classes subalternas, entregam alguns anéis para não perder os dedos, ou seja, 

concedem algo aos de baixo em troca da sua renúncia a uma luta por transformações 

efetivamente revolucionárias. Para Coutinho, foi o que ocorreu no Brasil, por exemplo, depois 

da Revolução de 1930, quando Getúlio “concedeu” direitos sociais em troca do fim da 

autonomia política e sindical das classes subalternas, em particular da classe operária.  

Na “era FHC” - bem como no neoliberalismo em geral -, não há nenhuma concessão aos de 

baixo. Tudo é feito para desconstruir direitos já conquistados, ainda que tais conquistas se 

tenham dado sob a égide de revoluções passivas. Então, talvez seja mais correto dizer que 

estamos diante de um período de contrarreforma. Será que há outro modo de caracterizar a 

“reforma” da Previdência proposta e implementada pelo governo Lula? (COUTINHO, 2008, 

p.05) 

Outra categoria que poderia ser aplicada a uma análise do governo Lula, seria o conceito 

de reformismo revolucionário, imediatamente rechaçado por Carlos Nelson Coutinho, porque, 

segundo ele, as características do governo é o da contrarreforma. 

A ideia do reformismo revolucionário ─ veja bem, eu não diria reformas revolucionárias 

─ é a ideia de que é possível na ordem capitalista, quando existem instituições 

democráticas, quando existe uma forte participação da sociedade civil, empreender um 

movimento de reformas que levem a rupturas revolucionárias.  Não é que o reformismo 

revolucionário dispense as rupturas, não.  É a possibilidade de que as rupturas se deem 

através de reformas profundas. (COUTINHO, 2008, p.06) 

Ele argumenta que a social democracia é insuficientemente reformista, Toda vez que a 

social democracia avançava no sentido de golpear a lógica do capital, de introduzir uma 

economia política da classe operária, como a fixação da jornada de trabalho, ela recuava e 

acabava gerindo o capitalismo.   

Mesmo quando se fala dos direitos sociais, a social democracia até hoje não pôs em 

prática o mais fundamental: é o direito social à propriedade, que é a socialização dos meios de 

produção.  Só há direitos humanos, civis e sociais quando eles são universais.  E no capitalismo 

reina evidentemente uma completa desigualdade no direito à propriedade.  A única forma de 

haver no mundo moderno o direito social à propriedade é com a socialização dos grandes meios 

de produção.  E isso é a essência do socialismo, a essência do comunismo (Coutinho, 2008). 
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Além dos pertinentes debates anteriores, sobre o transformismo, melhorismo, revolução 

passiva e lulismo, outro fetichismo os trabalhadores e suas organizações políticas precisam 

analisar o da denominada nova classe média que surgiu no Brasil, nestes 10 anos de governo 

Lula.  

Como todo fetiche, produz um encantamento despolitizado, de fabricação de consenso, 

nutrido de senso comum, ao afirmar que nos tornamos um país da classe média, como parte da 

teorização das aparências.  Pochmann (2012), mesmo sendo presidente o IPEA, importante 

instituição de pesquisa do governo federal, e um dos importantes intelectuais do PT, é 

categórico em explicitar que essa nova base da pirâmide social, não se trata de uma nova classe 

média, mas da ampliação do conjunto dos trabalhadores no Brasil, com terceirizações, 

ampliação do setor de serviços e alguma nova camada operária.  

 Esse fenômeno esconde a essência da ideologia que o constroe e o propaga, 

consubstanciada na defesa de valores do modo de vida burguês, ou pequeno burguês, da 

privatização, mercado, individualismo e mérito pessoal, ascensão social pela competência, 

trabalho e escolarização. Esse aparente consenso trazido pelo melhorismo abre as portas para a 

avalanche de privatizações nos diversos setores sociais, como saúde, educação etc., 

mercantilizando direitos sociais dos trabalhadores e os transformando em “serviços” para a 

classe média.  

O adicional de ocupados na base da pirâmide social reforçou o contingente da classe 

trabalhadora, equivocadamente identificada como uma nova classe média. Talvez não 

seja bem um mero equívoco conceitual, mas expressão da disputa que se instala em torno 

da concepção e condução das políticas públicas atuais. A interpretação de classe média 

(nova) resulta, em consequência, no apelo à reorientação das políticas públicas para a 

perspectiva fundamentalmente mercantil. “Ou seja, o fortalecimento dos planos privados 

de saúde, educação, assistência e previdência, entre outros” Seja pelo nível de 

rendimento, seja pelo tipo de ocupação, seja pelo perfil e atributos pessoais, o grosso da 

população emergente não se encaixa em critérios sérios e objetivos que possam ser 

claramente identificados como classe média. (POCHMANN, 2012, p.09) 

Outra dado que confirma a não ruptura com a ordem do capital é a estrutura fundiária 

do Brasil é hoje pior do que em 1920. Atualmente, 40 mil proprietários rurais concentram 50% 

das áreas agricultáveis do País. (Pochmann, 2012) 

Com a agudização da crise capitalista, perversidade da exploração de mais-valia 

cresce, no setor da construção civil, por exemplo, onde as cinco empresas (Odebrecht, Andrade 

Gutierrez, Camargo Correa, Delta, e OAS) operam um monopólio financiado com recursos 

públicos, via BNDES, com as obras da copa do mundo de 2014, se tornaram foco da revolta 

dos trabalhadores, com greves, confrontos armadas, rebeliões, incêndios, como nos casos das 

hidrelétricas de Jirau e Santo Antonio, No Estado de Rondônia, em Belo Monte, no Estado do 
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Pará, nas obras do complexo petroquímico de Itaboraí, no Rio de Janeiro e no porto de Suape, 

em Pernambuco. Essas rebeliões são respostas extremas à super-exploração do trabalho, 

aumento das terceirizações, quarteirizações, precarizações, não cumprimento de direitos 

trabalhistas elementares.  

Esse debate, fundamental e necessário, demonstra a complexidade do processo social e 

político no Brasil do tempo presente. O movimento sindical, e a CUT, estão mergulhados nessa 

encruzilhada. E desse debate, dessa bifurcação histórica, buscamos elementos para pensar e 

agir na luta de classes. 

5.6  Quem trabalha e luta também educa: Formação e disputa de hegemonia 

Em cada bloco de mármore vejo uma estátua; vejo-a 

tão claramente como se estivesse na minha frente, 

moldada e perfeita na pose e no efeito. Tenho apenas 

de desbastar as paredes brutas que aprisionam a 

adorável aparição para revelá-la a outros olhos como 

os meus já a veem. (MICHELANGELO) 

 

Um dos importantes acúmulos do movimento sindical combativo, nascido sob o signo no 

novo sindicalismo CUT, é a sua política nacional de formação. Na visão da CUT, trata-se de 

uma política estratégica, permanente, e sua trajetória é marcada por espaços e processos de 

avanços, recuos, crises, contradições, conflitos. Os desafios colocados para a formação política 

sindical são complexos, contraditório. Não se pode reduzi-los a uma análise simplista, sectária 

e dogmática, com têm surgido nos últimos anos.  

Essa política, também se constrói sob o fio da navalha, presente neste trabalho. Entre o 

caminho da crítica e da construção de novas propostas há uma longa travessia Concordando 

com Frigotto (1999) que a contradição sé dá no terreno da práxis, na arena de lutas da realidade 

concreta.  

Assim, no campo dos embates políticos concretos, os riscos são muitos.  Entre a urgência 

de agir e responder diante dos desafios práticos, táticos e imediatos, e a necessidade de teorizar, 

elaborar refletidamente sobre a estratégia, o longo prazo, os atores correm o risco, sem 

teorização sobre a materialidade das relações sociais, de assumir posições idealistas, 

imobilizadores, principistas, ou o seu contrário, ser tomado pelo pragmatismo, imediatismo, 

atuando sobre o fenômeno, contribuindo para a manutenção do senso comum, ou mais grave 

ainda, para a alienação. Portanto, fundamental mediar, pela práxis, as tarefas táticas e os 

desafios estratégicos, como parte da mesma totalidade. 

Como já analisamos no capitulo três deste trabalho, a década de 1990 foi o período da 

implementação do agressivo projeto de internacionalização econômica do Brasil, em adequação 
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à nova sociabilidade capitalista. A reestruturação do Estado e da economia tem nos 

trabalhadores seus principais alvos.  

Portanto, experimentamos um grande débacle ideológico e político, no imaginário e nas 

lutas sindicais concretas dos trabalhadores, um misto de confusão, impotência e resistência se 

abate no conjunto da classe e de suas direções. 

O movimento sindical cutista desenvolveu, desde a sua fundação, um importante alicerce 

de seu projeto e concepção sindical através da formação política. A concepção de formação se 

sustentava a partir das matrizes discursivas e político ideológicas que construíram a própria 

central 

A matriz marxista, introduzida pelas organizações revolucionárias marxistas (marxistas, 

leninistas, trotskistas, maoistas, castristas, apresentadas em discutidas neste trabalho, com as 

contribuições de Darlan Montenegro (2009) e Antonio Ozai(2009)).  A matriz cristã, originada 

no importante papel desempenhado pela Teologia da Libertação, das comunidades eclesiais de 

base, e da educação popular Freireana.   

Desde a formação político ideológica, como fundamentos de economia política, história 

do capitalismo e do sindicalismo, organização e ideologia dos movimentos sociais, 

fundamentos e concepções de Estado e sociedade, ideologia, até os cursos mais voltados para a 

prática cotidiana do dirigente sindical, como planejamento e administração sindical, 

organização por local de trabalho, e os CEPS (concepções, estruturas e práticas sindicais) entre 

outros.  

Naquele contexto histórico, os cursos eram desenvolvidos por institutos de formação, 

centros de assessoria, universidades e organizações políticas, como o Instituto Cajamar, Núcleo 

13 de Maio de Educação Popular, Ibase, Cedac, Fase. Depois foram organizadas as Escolas 

Sindicais, já no final da década de 1980, orientadas pelo objetivo de fazer formação classista, 

ideológica, para seus dirigentes e militantes (Molina, 2004). 

Portanto, 1995, a política de formação da CUT não apontava como tarefas de seus 

sindicatos a realização de cursos e atividades de formação profissional, mas sim a intervenção 

política junto às agências do Estado e do empresariado no sentido de desenvolvê-las.  

As próprias resoluções do V CONCUT (1994), afirmam que a formação para o trabalho 

deve estar submetida ao controle direto do Estado e que os trabalhadores devem intervir nesse 

processo, participando, através de suas organizações, da definição, da gestão, do 

acompanhamento e da avaliação das políticas e dos programas de formação profissional. A 

resolução aponta, ainda, que a CUT deve reivindicar e participar dos organismos tripartite (com 
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empresários e governo) na gestão dos fundos públicos e nas agências que desenvolvem 

programas de formação profissional em todos os níveis.  

Historicamente, a educação e a qualificação profissional dos trabalhadores sempre 

estiveram na agenda do empresariado. Ao formular políticas nessa área, o movimento sindical 

dos trabalhadores deve disputar a hegemonia, tanto na formação da consciência dos 

trabalhadores, quanto na afirmação de uma alternativa política autônoma e emancipatória, que 

vislumbre a formação integral e identitária dos homens e mulheres e a perspectiva de 

transformação da sociedade num projeto de mundo diametralmente oposto ao capitalismo. 

Rummert, afirma que.  

O debate sobre a questão da formação profissional expressa, hoje, o histórico 

enfrentamento de duas concepções de educação: aquela fundada nos princípios liberais – 

com nova significação na doutrina neoliberal – que toma o mercado como único 

demandante e, mesmo, como próprio educador, propondo a formação do trabalhador 

polivalente; e a concepção que, fundamentada no pensamento marxista, postula a 

formação politécnica, omnilateral, voltada para a formação integral do homem e para a 

construção da cidadania plena (RUMMERT, 1999, p.27p. 27). 

Ainda em 1993, dois importantes documentos são produzidos no interior da CUT 

sobre o tema em questão no primeiro, “Diretrizes para uma política de formação profissional da 

CUT”, nele a CUT entende que “não é papel do sindicato substituir o Estado na oferta de 

formação profissional na oferta de formação profissional, que é de sua responsabilidade 

última”.  

Segundo o documento “Contribuição para uma Política de Formação Profissional da 

CUT”, seus autores afirmam que: 

 “A CUT tem de desenvolver com os trabalhadores, sindicatos, entidades filiadas e 

movimentos sociais organizados, políticas que respondam às necessidades colocadas 

pelas dramáticas condições de vida das classes trabalhadoras. Neste sentido, a CUT deve 

defender a organização de diferentes modalidades de ensino profissional em centros 

públicos ou privados de formação profissional, em entidades comunitárias e sindicais, 

articuladas ao sistema regular de ensino” (CUT, 1993). 

O V CONCUT, realizado em agosto de 1994, aprova pela primeira vez um documento 

oficial da CUT como sua posição política diante da formação profissional, com parte de uma 

totalidade educacional. Mas é na 7
ª
 Plenária Nacional (1995) que a CUT assume uma política 

mais incisiva de formular propostas de organização de projetos e cursos de formação e 

requalificação profissional em convênios com o Sistema Nacional de Emprego, utilizando os 

recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador.  
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 Contrapondo-se à concepção restrita de formar para responder as 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. “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 social” (CUT, 1995, p.5) 

Essa tomada de posição se explica, segundo as resoluções, devido ao avanço agressivo 

do processo de reestruturação produtiva e de modernização tecnológica, principalmente no 

setor industrial, e a existência de aproximadamente 8 milhões de trabalhadores desempregados, 

além de milhões de marginalizados no setor informal da economia. A resolução é clara em 

afirmar que a requalificação deve fazer parte de uma política de emprego e de possibilitar aos 

trabalhadores o retorno ao mercado de trabalho de forma digna ( CUT, 1995). 

As discussões políticas que produziram as resoluções da 7
ª
 Plenária foram marcadas 

por fortes polêmicas entre os sindicalistas presentes – principalmente sobre o papel dos 

sindicatos na formação profissional e na escolarização de trabalhadores, a realização de 

parcerias com centros de formação do empresariado e do governo e a utilização de fundos 

públicos, no caso do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).  

Muitos sindicatos, inclusive da CUT, viram na qualificação profissional uma 

possibilidade de oferecer novos serviços aos seus sindicalizados, num período de desemprego e 

de consequente perda de influência política e mesmo de sindicalizados, e pela crescente 

exigência de qualificação profissional pelo mercado de trabalho. Outros sindicatos utilizaram 

dessa fonte de recursos para amenizar suas dificuldades de caixa na manutenção das folhas de 

pagamentos de seus funcionários.  

Há os que montaram verdadeiras estruturas de escolas, que se inviabilizaram com a 

suspensão dos repasses e dos contratos com o Ministério do trabalho e Emprego. A política de 

formação da CUT (incluindo estrutura material, pagamento de recursos humanos e técnicos, 

eventos, atividades formativas, publicações, etc.) ao longo dos anos de 1998 a 2002, se 

sustentou praticamente com recursos do FAT (quase 70%, segundo balanço da própria 

Secretaria Nacional de Formação). Apresentado na segunda conferência da PNF/CUT, agosto 

de 2002, Belo Horizonte, MG.), via convênio direto com o Conselho Deliberativo do fundo – 

CODEFAT. (CUT, 2002)   

O financiamento das atividades de formação política e sindical e qualificação 

profissional alavancaram centenas de sindicatos cutistas em todo Brasil, e garantiu uma 

sobrevida política e financeira aos que atravessava, a ainda atravessam, dificuldades estruturais 

causadas pela perda de filiadas, consequência das privatizações, precarizações, flexibizações, 

terceirizações e desemprego da década de 1990.  
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Esses cursos, segundo Rummert (1999), Tumolo (1999), Rodrigues (1997), Frigotto 

(1999) e Mora (2007) estavam ideologicamente adequados à ideologia do treinamento para a 

empregabilidade e do aligeiramento educacional, e da lógica neoliberal de desobrigar o Estado 

de suas funções, e da focalização. Preocupados em produzir números estatísticos meramente 

quantitativos, e em atingir “metas” genéricas de qualificação a custo baixo e de curtíssima 

duração que só ampliam o quadro de precarização, terceirização e flexibilização da força de 

trabalho dos brasileiros. O governo realizava um verdadeiro malabarismo estatístico com as 

mágicas técnicas de adestramento, que em nada alteram o grave quadro de subemprego e 

desemprego em nosso país. 

Na revista “Forma e Conteúdo” de agosto de 1998, a Secretaria Nacional de 

Formação da CUT, afirma que os Os programas de educação básica e formação profissional 

desenvolvidos pela CUT, respondem a um crescente desafio posto ao movimento sindical na 

década de 1990, “marcada pela crise do emprego formal, do crescimento do desemprego 

estrutural, informalidade e precariedade do trabalho, supressão de direitos sociais, agressão à 

livre organização dos trabalhadores, descrença nas lutas coletivas e o crescimento das 

ideologias que pregam o individualismo, a competição, a produtividade. 

A intervenção nas políticas de aumento de escolaridade e de formação 

profissional dos trabalhadores também é uma das buscas de caminhos para encontrar respostas 

ao esvaziamento e perda de representatividade política dos sindicatos na década de 1990 e 

propor alternativas que visem resgatar os trabalhadores que se afastaram da esfera sindical ou 

incorporar novas parcelas da classe a esta.  

Frigotto (1999) considera esse processo uma fecundidade contraditória, como diria 

Frigotto, é portador de uma ilusão fecunda, pois, por um lado resgata e valoriza a dignidade do 

trabalhador, realimenta e potencializa sua esperança e mobiliza-o para o exercício da cidadania 

e da autonomia social e política para intervir enquanto sujeito na esfera púbica da sociedade.  

Por outro, enfrenta os limites e os riscos de se sujeitar à lógica da empregabilidade e às 

políticas compensatórias
46

 produzidas pelos organismos multilaterais de capital e aplicadas 

pelos governos e, assim, se adequar à ideologia neoliberal e ao novo projeto de mundo do 

capitalismo.  

                                                 
46

 Nos anos da década de 1990 os mecanismos de intervenção econômica e social utilizados pelos organismos 

multilaterais do capital, leia-se Banco Mundial, BID, FMI, foram às políticas de alívio à pobreza, focalizadas nos 

setores excluídos e marginalizados da sociedade de consumo. Tais políticas têm claros objetivos de evitar uma 

ruptura do já esgarçado tecido social, e também para compensar as amargas medidas monetárias de ajuste fiscal e 

as receitas neoliberais, aplicados nos países da periferia capitalista, principalmente na América Latina, África e 

sudeste da Ásia. Essas formas indigentes de compensação social só aumentam o fosso entre ricos e pobres. Na 

verdade a enorme dívida social do capital contra o trabalho não será resgatada com bolsas de auxílio e migalhas 

sociais,  mas sim com mudança radical na distribuição de renda e propriedade e com uma ruptura em sentido 

amplo e profundo com a ordem capitalista de produção e dominação 
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O balanço dessa intervenção no campo da educação profissional com financiamento 

público foi extremamente tenso dentro da Central, após 2003, por vários fatores. A vitória 

eleitoral do campo de forças que constitui a CUT, e a chegada do PT ao governo federal, exigiu 

a saída de milhares de dirigentes das instâncias sindicais para assumirem postos nas instâncias 

governamentais. 

Cargos de assessorias, gerências de órgãos, direções de empresas estatais e ministérios. 

Esse processo provocou um enorme êxodo dos mais importantes quadros sindicais, formados 

nas décadas de 1980 e 1990, para o aparelho do Estado, uma gigantesca e complexa máquina 

governamental, com tentáculos cooptadores. Os sindicatos foram esvaziados, e isso implicou na 

urgente necessidade de se construir novos militantes e dirigentes, em resposta às exigências da 

nova situação política do país e do movimento sindical. 

Outro fator foi a débache ideológica produzida pelo neoliberalismo, provocando um 

desenraizamento político e ideológico nos militantes, perda de substância política, uma 

subsunção ao ideário capitalista, quanto aos objetivos históricos e imediatos do movimento 

sindical.  

Nesse contexto, como vimos estudando até aqui, houve um aprofundamento do 

burocratismo, oportunismo e carreirismo político, um neocorporativismo tomava conta das 

máquinas sindicais, exigindo uma política de formação de quadros militantes que resgatassem 

as origens e matrizes político ideológicas do movimento sindical classista e combativo. 

Por fim, dada à complexidade em que se transformou no período recente a teia de 

dominação capitalista, evidencia a necessidade de caracterização da relação trabalho e 

educação. Na concepção liberal, hegemônica no atual contexto, a educação é um instrumento 

de equalização dos desequilíbrios sociais, na medida em que as desigualdades são naturais e 

inerentes ao processo de desenvolvimento das sociedades. 

Na concepção da CUT, as desigualdades e as diferenças é resultante da lógica capitalista 

de produção, a educação é um dos instrumentos que contribuem para a construção de sujeitos 

sociais e políticos críticos, portanto, um dos instrumentos de emancipação humana e 

transformação social. 

A educação, conforme aparece nos textos e resoluções produzidas pelas instâncias da 

CUT, hoje, caracteriza-se como elemento fundamental para a disputa de hegemonia na 

sociedade. Essa caracterização significa lutar pela implantação de uma política de formação 

sindical e qualificação profissional e, ao mesmo tempo, combater politicamente em defesa da 

educação pública e universal, como direito social e inalienável da cidadania.  
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Importante reconhecer e valorizar o papel dos intelectuais e das universidades, 

principalmente da pós-graduação, que participam e contribuem com esforço analítico sobre as 

transformações em curso no país e no mundo, e a educação dos trabalhadores, seja pela 

assessoria direta, seja pela produção de pesquisas e estudos, sejam pela formação de mestres e 

doutores, muitos destes militantes vindos diretamente do movimento sindical e trabalhadores de 

diversas categorias profissionais.  

Com efeito, 10º CONCUT em 2009 apontou que “a crise atual permite que questionemos 

com mais intensidade os pilares da dominação capitalista”. Sua superação  

“Deve resultar da construção de um modelo alternativo, democrático e popular com 

horizontes transitórios para a sociedade socialista”.  

O 10º CONCUT apontou ainda,  

Como condição para avançarmos no processo de questionamento às bases fundantes do 

capitalismo, em um cenário de aprofundamento da crise internacional, combinado ao 

processo de enfrentamento político e ideológico com a direita brasileira, a necessidade de 

“construção de um futuro de conquistas de direitos, de consolidação da democracia e, 

sobretudo, de desenvolvimento sustentável e soberano para todos e todas”. Tal processo 

de construção, segundo suas resoluções, deveria se balizar em dois (dois) eixos 

estratégicos de atuação da CUT (CUT, 2009, p.14). 

Esse enfrentamento da crise, segundo a resolução do 10º CONCUT, consiste em 

organizar uma transição para um modelo de desenvolvimento com a defesa imediata dos 

empregos, da renda e dos direitos, e a consolidação de um Estado Democrático.  Importante 

tarefa, mas, o nosso ver, aprisionada à lógica da adaptação que temos discutido, a resolução 

fortalece a concepção neodesenvolvimento, tão discutida e criticada no capítulo cinco deste 

trabalho, e fica subsumida à estratégia de reformas no capitalismo, sob a ótica do melhorismo e 

da revolução passiva, apontada por Coutinho (2007). 

Outra estratégia apontada no congresso em questão, que diz respeito à política de 

formação, é a atualização e fortalecimento do projeto sindical cutista, com ampliação da base 

de representação da CUT para a disputa de hegemonia.  Três eixos orientadores da ação da 

CUT no período: 1: Disputar a hegemonia na sociedade por meio do Projeto Cutista de 

Desenvolvimento. 2: Fortalecimento do Projeto Sindical CUTista no Brasil e no Mundo.  3: 

Potencializar a Gestão Participativa, Democrática e Eficiente.  

Portanto, todas as prioridades definidas pela executiva nacional orientada por tais 

eixos neste período, buscaram e buscam responder, ao que a central considera os grandes 

desafios decorrentes das transformações nos campos da economia, das políticas sociais, das 

relações de trabalho e da organização sindical.   O espaço de disputa no âmbito do Estado e da 

Sociedade, e o espaço de disputa no âmbito das relações entre capital e trabalho.  
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Na concepção gramsciana, hegemonia pressupõe “poder legitimado” por outros atores 

que se reconhecem como signatários de um determinado projeto político proposto.  Quanto 

maior a representatividade do proponente, maior a legitimidade do que propõe. E, quanto 

maiores a representatividade e a legitimidade do proponente e da sua proposta, maior é a 

possibilidade de acumular forças visando alterar a hegemonia do seu oponente.  

A resolução da executiva nacional da CUT expõe o que considera ela tarefas centrais 

na disputa de hegemonia no contexto de crise do capital e da sociabilidade capitalista atual 

No que tange à disputa por um novo modelo de desenvolvimento que seja 

ambientalmente sustentável, socialmente equitativo e geopoliticamente equilibrado, no 

qual se insere o desafio da conquista de um novo padrão de relações de trabalho e 

organização sindical, combinar a luta por maior distribuição de renda com a crítica 

consistente à divisão social do trabalho, denota uma clara compreensão de que, em uma 

sociedade sustentada pelos valores capitalistas de dominação, subordinação e competição, 

do lucro e das desigualdades (...) a classe trabalhadora tem que ser portadora de princípios 

e práticas que apontem para uma nova ética, sem qual não se pode avançar na produção 

de uma nova consciência sobre a necessidade de superação das relações capitalistas de 

produção e reprodução da vida. (CUT, 2010, p.7-8) 

Dentro dessa estratégia formativa, os programas nacionais desenvolvidos por todas as 

escolas sindicais orgânicas da CUT – Escola Sindical Norte Chico Mendes; Escola Sindical 

Centro Oeste Apolônio de Carvalho; Escola Sindical Nordeste Marize de Paiva; Escola 

Sindical Sudeste 7 de Outubro, Escola Sindical São Paulo, Escola Sindical Sul Canto da Ilha – 

e pelas 27 seções estaduais da CUT.  

1. Organização e Representação Sindical de Base – ORSB - Curso com 5 módulos, 

com 80 horas/aulas. 

2. Negociação e Contratação Coletiva – NCC - Curso com 3 módulos, com 48 horas 

aulas. 

3. Desenvolvimento Políticas Públicas e Ação Regional – DPPAR - Curso com 3 

módulos, com 48 horas aulas. 

4. Política e Sindicalismo Internacionais – PSI – Em convênio com o CESIT – Centro 

de Estudos Sindicais e do Trabalho, da Universidade de Campinas – UNICAMP. 

5. Formação de Formadores/as – FF - Curso com 3 módulos, com 48 horas.  

Os objetivos desses cursos, segundo a resolução da Central, são: Ampliação da sua 

representatividade e consolidação dos Ramos; Maior compreensão da sua concepção e proposta 

de Sistema Democrático de Relações de Trabalho; Reconhecimento das Convenções da OIT; 

Redução da Jornada de Trabalho; Enraizamento dos sindicatos com representações nos locais 

de trabalho e ampliação da filiação; Saúde do trabalhador; Igualdade de oportunidades; 

Intervenção consistente no debate sobre Desenvolvimento, políticas públicas, promoção dos 

direitos e da cidadania, bem como sobre o papel do Estado; Promover a agenda do trabalho 
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decente; Ampliar as relações de cooperação e solidariedade, bem como sua intervenção nos 

espaços internacionais.  

Entre 2010 e 2012, segundo dados da Secretaria Nacional de Formação da CUT, 

publicados na Revista Forma e Conteúdo. 470 dirigentes e militantes se tornaram 

formadores/as, após participarem do curso de formação de formadores, em três módulos de 16 

horas aulas, perfazendo o total de 48 horas aulas, e que vão continuar seu processo formativo 

nas oficinas de formação continuada em 2011 e 2012. Outros cerca 6.000 dirigentes de base 

passaram pelas atividades formativas básicas, denominadas ORSBs (Organização e 

Representação Sindical de Base). (CUT, 2011). 

Premida pela necessidade de recuperar o terreno perdido na década de 1990, e diante 

do desafio de multiplicar cursos de formação, a partir de uma demanda crescente da sua base 

sindical, e pela pressão provocada pela disputa de hegemonia com as outras centrais sindicais 

no espectro à direita (Força Sindical, UGT, Nova Central, CTB e CGTB), e à esquerda (CSP-

Conlutas e Intersindical), esse processo de formação têm muitas lacunas e limites. 

Essa estratégica formativa, a nosso ver, de formar formadores em cursos de 48 horas 

aulas, mesmo que desenvolvidos com base na metodologia da educação popular, e com 

pressupostos teóricos críticos, com referenciais nas concepções de Marx, Gramsci, Paulo 

Freire, se submetem ao senso comum do aligeiramento e da superficialidade, desenvolvendo a 

um processo de modularização com baixa carga horária e condicionadas à produção de noções 

elementares, tanto no conteúdo teórico, quanto nos procedimentos metodológicos e recursos 

didáticos.  

Essa concepção está dentro da lógica reprodutivista e quantitativa da educação liberal, 

mesmo negando-a, mas na prática se submetendo às metas. Fala-se mais em números, que em 

qualidade. A grande maioria desses formadores não teriam condições de assumir uma turma de 

formação, com as exigências teórico, conceituais e metodológicas que uma práxis educativa 

emancipadora exigiria. 

Essa condição é limitada pelo pouco tempo disponível necessário para solidificar os 

princípios científicos, aprofundar conhecimentos pertinentes à área e atender interesses 

cognitivos do formando. A dicotomia revitalizada entre a teoria e a prática extrapola a teoria, 

como saber elaborado (ciência), é desprestigiada e a prática tende a cair no senso-comum.  

A superficialidade dos conhecimentos técnicos abrangidos limita o campo de ação desse 

profissional. O conhecimento superficial e imediatista, efêmero. Outra crítica é quanto à 

exigência de formação continuada e permanente.  Esses fenômenos estão presentes na maioria 

dos cursos de formação sindical desenvolvidos pela CUT,  
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Numa pertinente crítica epistemológica, Gama (2011)
47

, ao discutir a dispersão temática 

nos cursos de formação da CNTE, citando Kosik, afirma que o fato de esconder essa realidade 

implica isolar o conhecimento, fracioná-lo, dispersá-lo, impedindo-o de ser apreendido no 

horizonte da totalidade, como Karel Kosik (1976)  

Zacarias Gama(2011), no seu trabalho “Elementos para avaliação do programa de 

formação da CNTE,” afirma, com radicalidade teórica, para além dos fenômenos e da 

pseudoconcreticidade  que essa prática desenvolve um processo de alienação. Nela, o 

aprofundamento metódico dos temas fica postergado, sobressaem formas de aligeiramento e 

superficialização.  

A informação disseminada em palestras, seminários e por meio de outras formas de 

socialização do conhecimento, rapidamente, tende a se tornar um produto de consumo 

imediato, inconsequente, que se evanesce com a primeira brisa. Essa dispersão temática, 

contudo, não pode ser simplesmente tomada em sua imediaticidade fenomênica e 

relegada. Ela merece ser considerada um importante ponto a ser discutido, oportuna e 

profundamente (GAMA, 2011, p. 34). 

Essa estratégia emancipatória, inscrita nos seus estatutos e na sua carta de princípios, é 

por compreender a natureza e as características do modo de produção capitalista e das relações 

sociais e políticas inseridas e gestadas por ele, como degradante e desumanizaste e, por isso, a 

perspectiva política da classe trabalhadora é a conquista de outro projeto societário e outro 

processo de produção material da vida. 

Duas outras experiências importantes, de formação política e sindical, no terreno da 

fecundidade contraditória, são os programas de formação desenvolvidos pela CNTE, 

Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, e o Programa de Formação sobre 

Políticas e Sindicalismo Internacionais, ação conjunta da Secretaria de Relações Internacionais 

com a Secretaria Nacional de Formação, em convênio com o CESIT, Centro de Estudos 

Sindicais e do Trabalho, da Universidade de Campinas. 

O Programa de Formação da CNTE foi criado, segundo a Secretaria de Formação da 

CNTE,  para capacitar novo quadros, fundamentais para a atuação no cenário atual, e para 

reincorporar aqueles que estão dispostos a fazer o caminho de volta. O Programa, com duração 

de três anos, organizado pela Secretaria de Formação da CNTE, e colocado em prática em 

2007, tem, portanto, como objetivo recompor aumentar os quadros sindicais da área. Para tanto, 

                                                 
47

 Zacarias Gama, professor da UERJ e pesquisador do PPFH,   produziu um excelente trabalho de análise dos 

programas de formação produzido pela CNTE, desenvolvidos pelos sindicatos filiados. Este trabalho teve a 

contribuição do grupo de pesquisadores do “Projeto História em Movimento – parceria CNTE-PPFH”. Disponível 

no site da CNTE – Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação.  Sobre o programa de formação desta 

confederação, importante também consultar os cadernos “História em Movimento”, produtos de uma pesquisa 

desenvolvida pela PPFH – Programa de Políticas Públicas e Formação Humana, sobre as ações sindicais 

desenvolvidas pelos sindicatos de base da CNTE. Também disponível no site: www.cnte.org.br/escoladeformação.   

http://www.cnte.org.br/escoladeformação
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é disponibilizado aos seus sindicatos afiliados material considerado de fundamental 

importância para a imperativa formação dos associados. 

O programa é estruturado a partir da concepção de uma Educação Integral e de uma 

proposta político-metodológica pautada pela compreensão de sujeito e de realidade como 

totalidades históricas, do trabalho como princípio educativo e de construção coletiva do 

conhecimento. 

Além disso, o Programa tem o objetivo de possibilitar que os trabalhadores e as 

trabalhadoras em educação tenham uma visão crítica da realidade concreta, as relações sociais e 

do mundo em que estão inseridos e, se percebam como sujeitos da história: capazes de analisar 

a realidade, elaborar propostas para a sua transformação e agir, coletivamente, com convicção e 

consistência no dia-a-dia educacional e sindical. 

Com 40 sindicatos de base, o programa é desenvolvido pela maioria das afiliadas, com 

os eixos temáticos abaixo. 

1 – Concepção Política Sindical; 

2 – Formação de Dirigentes Sindicais; 

3 – Planejamento e Administração Sindical; 

4 – Temas Transversais. 

Constituem o primeiro eixo os seguintes fascículos: 

1º - Introdução a Sociologia; 

2º - Teoria Política; 

3º - Economia Política; 

4º - Movimento Sindical e Popular no Mundo; 

5º - Movimento Sindical dos Trabalhadores em Educação no Brasil. 

Constitui o segundo eixo os seguintes fascículos. 

1º - Analise de Conjuntura 

2º - Negociação Coletiva 

3º - Comunicação Sindical 

4º - Gestão Sindical. 

O terceiro eixo são os temas transversais, desenvolvidos livremente pelos sindicatos de 

base. 

Outro programa de referência, no campo da formação de dirigentes sindicais, é o curso 

sobre Sindicalismo e Relações Internacionais, certificado pela UNICAMP, e desenvolvido pela 

CUT, com o Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho – CESIT/UNICAMP, na 

modalidade de curso de extensão universitária,  
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Seu currículo aborda temas relacionados à macroeconomia, a geopolítica, e a economia 

na América Latina e no Brasil, além de Trabalho e Sindicalismo Internacional, Instituições 

Multilaterais, Organizações Internacionais, Política Externa do Brasil e Política Internacional 

da CUT, entre outros temas específicos como migrações, multinacionais, códigos de conduta e 

acordos globais.  Para o curso piloto foram selecionados 42 dirigentes, homens e mulheres, 

jovens,  

A CUT também participa do programa da Universidade Global do Trabalho - GLU que 

promove cursos de mestrado para dirigentes e assessores na Alemanha, Índia, África do Sul e 

Brasil. A GLU, além dos mestrados, também desenvolve conferências e pesquisas voltadas aos 

desafios do mundo do trabalho. 

Depoimentos que buscamos junto aos dirigentes sindicais que participam do projeto 

reconhecem a importância do curso, para o movimento sindical brasileiro, e sua relação com a 

academia, e com o sindicalismo internacional. 

Vinicius Sartorato, dirigente do Sindicato APEOESP, (Associação dos Professores do 

Ensino Oficial de São Paulo), afirma que a formação qualificada possibilita ao trabalhador um 

novo olhar sobre o mundo social e a vida do trabalhador. 

Como militante sindical, confesso que tive dificuldades diversas no dia-a-dia e no 

desenvolvimento do mestrado de Políticas de Trabalho e Globalização. Intensivos estudos 

acadêmicos, idiomas, distância da família, amigos, diferentes comportamento e culturas 

foram questões importantes pra mim. Mas tudo isso me proporcionou conhecer e refletir 

melhor sobre as características, os problemas e a realidade da classe trabalhadora a partir 

de novos olhares. Desejo o sucesso dessa iniciativa! (CUT, 2011, p. 66) 

Para Fábio Lins, Secretário de Relações Internacionais da CNQ, (Confederação Nacional 

dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas), reforça a importância do internacionalismo e da 

educação política dos dirigentes. 

 Ao promover o Curso de Política e Sindicalismo Internacionais, em parceria com o 

CESIT, a CUT demonstra estar comprometida em formar novos/as dirigentes sindicais 

para reforçar o seu internacionalismo. Durante os primeiros módulos  do curso 

resgatamos a história de luta e resistência da classe trabalhadora frente  às constante crises 

do sistema capitalista, inclusive a atual. Estamos convencidos de que ao fazer necessária 

Auto Reforma Sindical, em especial na América Latina, estaremos mais fortalecidos não 

só para enfrentar o atual modelo de globalização  neoliberal, mas também para que 

sejamos protagonistas na construção  de um novo modelo de desenvolvimento econômico 

e social que regule o sistema  financeiro e as transações das multinacionais, que seja 

socialmente inclusivo, soberano,  sustentável e que, somada a solidariedade de classe e a 

integração dos  povos, possa fazer uma transição para uma sociedade socialista. (CUT, 

2011, p.7) 

Célia Regina Costa Secretária de Mulheres da CNTSS, (Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Saúde e Seguridade Social). 
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O curso de sindicalismo internacional é de uma qualidade surpreendente, as Secretarias de 

Formação e Relações Internacionais estão de parabéns. O conteúdo deste curso ajuda a 

compreender mais profundamente as transformações do mundo do trabalho. Outro fator 

para nós da Seguridade Social é compreender como as políticas d seguridade social foram 

e têm sido reestruturadas nas crises do capitalismo. (CUT, 2011, p.8) 

Por fim, Jucimara Neotti Araldi, Coordenadora da Juventude da FETRAF/SUL, 

(Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar), em Santa Catarina, em seu 

depoimento, entende que.  

Esse espaço de formação está ajudando a ampliar nosso campo de visão, principalmente 

no aspecto que auxilia a compreensão do quanto às políticas econômicas adotadas pelos 

governos influenciam não só a vida no campo, mas também nossa luta na organização dos 

trabalhadores e trabalhadoras na agricultura familiar. (CUT, 2011, p.7). 

Razões como estas fazem o trabalho de formação política ganhar dimensão estratégica 

para o movimento sindical. Sem quadros e militantes capacitados, nossa pretensão de disputar a 

hegemonia vira pura ficção. 

Apesar de toda a grita que se faz por formação, a verdade é que a maioria dos 

dirigentes  sindicais ainda não se convenceu da necessidade do estudo, da reflexão, da 

sistematização de sua experiência, da teoria. Os poucos que se esforçam por reservar um tempo 

de sua militância para uma autoformação sistemática são cobrados por isto, quando não 

terminam engolidos pela dinâmica partidária. 

Sem contar aqueles que não participam de atividades formativas, por acharem que isso 

não "acrescentará nada a sua prática", ou simplesmente por terem receio de sua própria 

fragilidade.A formação sempre foi bastante negligenciada e posta em segundo plano. Hoje, 

apesar desse ativismo cego continuar forte na esquerda, a situação mudou, em parte devido ao 

surgimento de uma nova leva de quadros dirigentes, com outra postura frente à teoria. WEla se 

torna um antídoto necessário, para enfrentar a fragmentação política, fragmentação ideológica, 

submissão e adaptação ao modo de vida e à economia política do capital. 
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6 A PULVERIZAÇÃO SINDICAL E OS DILEMAS DO TEMPO PRESENTE 

 

Está evidenciado que estamos diante de um cenário de fragmentação sindical, 

pulverização política, e pragmatismo ideológico, tentando desvendar pseudo-concreticidade 

que envolve o sujeito coletivo movimento sindical, em suas particularidades, as centrais 

sindicais, evidenciamos suas gêneses, desenvolvimentos, bifurcações e separações, em 

diferentes projetos diferentes, que compõe um mosaico de 06 centrais sindicais legalizadas, 

dentro da estrutura sindical oficial (partir da legalização das centrais, em 2006) e dezenas de 

outros projetos alternativos, fora da legalidade estatal, com diferentes legitimidades políticas.  

As (im)possibilidades da unidade na luta A pluralidade sindical e os desafios e dilemas 

do tempo presente hoje: Da  CGT à Força Sindical e à CGTB: Sindicalismo de Negócios. Da 

CSC à CTB: A fragmentação das centrais se amplia. CS-Conlutas, Intersindical, que se 

originaram das dissidências e demarcações com a CUT. E uma leitura política dos desafios 

colocados com a reivindicação da aprovação da convenção 87 da OIT , no centro do debate 

sobre a estrutura e concepção sindical hoje 

A identidade, ou da escolha por uma transição gradual, de desenvolvimento social sem 

ruptura com o capitalismo, têm provocado grandes desdobramentos no mundo sindical, que vai 

do descontentamento, fragmentação, à divisão do movimento sindical. A fragmentação e 

divisão explicita-se na complexa árvore da estrutura sindical brasileira, que em 1983 tinham 

dois galhos, hoje temos 6 centrais (CUT, Força Sindical, UGT, CGTB, NCST, CTB), 

legalizadas, e a CSP-Conlutas e Intersindical, que não se legalizaram. 

Dados do Ministério do Trabalho e Emprego, publicados pela Sistema de Informações de 

Relações de Trabalho – SIRT/MTE - Aferição da Representatividade das Centrais Sindicais no 

Brasil, de junho de 2012 mostram um quadro dramático da pulverização sindical no Brasil. 

Quadro que tende a se agravar, pois o governo federal, através da Secretaria de Relações de 

Trabalho, do MTE, libera em média duas cartas sindicais por dia, com critérios obscuros, 

completamente desconhecidos, obdecendo a conveniência política do gabinete de 

plantão.Vejamos. 

O Brasil hoje tem 12 organizações nacionais que se reivindicam “centrais sindicais” 

ainda que algumas delas tenham entre três e quatro sindicatos filiados. São elas: CUT, 

Força, UGT, NCST, CTB, CGTB, CSP (Central Sindical das Profissões), CBDT (Central 

Brasileira Democrática dos Trabalhadores), Conlutas, UST (União Sindical dos Trabalhadores), 

CUPSPB (Central Unificada dosProfissionais Servidores Públicos do Brasil) e Cenasp (Central 

Nacional Sindical dos Profissionais em Geral); 
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Em 29 de maio de 2012, o SIRT registrava 9.801 sindicatos devidamente registrados e 

com código sindical ativo e com documentação em ordem. Sabemos que o Brasil deve ter mais 

uns dez mil que não optaram ainda pelo pedido do registro no sistema nacional ou que tiveram 

seus pedidos indeferidos. Estes não contam para a aferição da representação e cálculo do rateio 

dos 10% que o governo vem devolvendo da contribuição sindical; 

Dos 9.801 sindicatos registrados, apenas 2.665 não estão filiados a uma central sindical, 

ou seja, 27,19%. Pode-se dizer que hoje, apenas um em cada quatro sindicatos não optou ainda 

em afiliar-se a uma central, quadro completamente inverso quando em 2008 iniciaram-se as 

filiações pelo sistema nacional de aferição. 

O SIRT nos informa que existem 7.253.767 trabalhadores sindicalizados no país, 

relacionados com esses 9.801 sindicatos legalizados. Como sabemos, por dados de 2009 do 

PNAD/IBGE, havia 32,4 milhões de trabalhadores registrados no Brasil, concluímos que o 

índice de sindicalização aproximado hoje se situa na faixa de 22,38% da taxa de sindicalização, 

muito abaixo das taxas internacionais. Sabemos que este número, quando da posse do 

presidente Lula era da ordem de 14%. Grosso modo, ainda assim, um em apenas cinco 

trabalhadores registrados opta em associar-se à sua entidade de classe; 

Em função do total de sindicalizados e número de sindicatos que entram no cálculo, 

concluímos que, pela média, cada sindicato no país associa apenas 740 trabalhadores. A média 

cai para 348 sócios em entidades sem centrais e sobe para 886 sócios em entidades com 

centrais sindicais; 

Feitos estes esclarecimentos iniciais e necessários, temos condições de construir uma 

pequena análise mais quantitativa sobre a representatividade das centrais. Baseamos nosso 

trabalho em dois quesitos básicos: a) força por filiações de sindicatos; b) força por filiação de 

sindicalizados e c) média de associados por entidade. 

A) Sindicatos Filiados – os números que nos apresentam indicam que 7.136 sindicatos 

são filiados a alguma central sindical no país (72,8%). Como temos três centrais sindicais que 

possuem entre três e quatro sindicatos afiliados (Cenasp, CUPSPB e UST), comentaremos 

apenas as outras nove organizações que se proclamam “centrais sindicais nacionais”.  

Pela ordem ficou da seguinte forma: 

CUT – 2.168 sindicatos filiados ou 22,12% 

Força – 1.708 sindicatos filiados ou 17,43% 

UGT – 1.046 sindicatos filiados ou 10,67% 

NCST – 942 sindicatos filiados ou 9,61% 

CTB – 566 sindicatos filiados ou 5,77% 



267 

 

 

CGTB – 302 sindicatos filiados ou 3,08% 

CSP – 180 sindicatos filiados ou 1,84% 

CBDT – 135 sindicatos filiados ou 1,38% 

Conlutas – 79 sindicatos filiados ou 0,81% 

Outras – 10 sindicatos filiados ou 0,1% 

Sem Centrais – 2.665 sindicatos   ou 27,19% 

Totais: 9.801 sindicatos      ou 100,0% 

 

B) Sindicalizações por Centrais – Neste quesito, o sistema registra, como dissemos, a existência 

de 7.253.767 trabalhadores associados a um dos 9.801 sindicatos registrados no SIRT. Desses, 

927.958 estavam em entidades não afiliadas a nenhuma central sindical, ou apenas 12,79%. 

Isso significa dizer que os sindicatos afiliados a uma central amealham 87,21% dos sócios de 

entidades sindicais no país. 

O ranking ficou assim estabelecido neste quesito: 

CUT – 2.658.272 sindicalizados ou 36,65% 

Força – 991.811 sindicalizados ou 13,67% 

UGT – 816.396 sindicalizados ou 11,25% 

CTB – 663.470 sindicalizados ou 9,15% 

NCST – 587.136 sindicalizados ou 8,09% 

CGTB – 276.765 sindicalizados ou 3,82% 

CSP – 171.376 sindicalizados ou 2,36% 

Conlutas – 120.796 sindicalizados ou 1,67% 

CBDT – 38.142 sindicalizados ou 0,53% 

Outras – 1.645 sindicalizados ou 0,02% 

Sem Centrais – 927.958 sindicalizados ou 12,79% 

Totais: 7.253.767 ou 100,00% 

Esses dados evidenciam uma hegemonia do neocorporativismo visto que a imensa 

maioria dos trabalhadores, mais de 50%, estão na informalidade, excluídos do mundo dos 

direitos sociais, da representação política, e dos que estão formalmente empregados, apenas 

20% têm alguma vinculação a sindicatos, e menos de 10 % dos trabalhadores formais 

participam ativamente da vida sindical (Dieese, 2008). 

A CUT ainda representa cerca de 36% dos sindicatos (esta diminuição percentual em 

relação) aos dados do IBGE de 2002, são principalmente por causa da saída dos sindicatos 

ligados às correntes que criaram a CONLUTAS (PSTU e sindicatos nacionais independentes, 
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como ANDES - professores universitários –), e a INTERSINDICAL (sindicalistas ligados ao 

PSOL e ao PCB).  

Uma análise política desse processo nos permite dizer  que se coloca ao campo classista 

e combativo do movimento sindical uma enorme tarefa de  elevação da consciência de 

categoria profissional e consciência política dos trabalhadores e do proletariado brasileiro. 

Praticamente apenas um em cada cinco trabalhadores registrados possui vínculo com sua 

entidade de categoria. Grosso modo, 80% de todos os trabalhadores no país talvez ainda achem 

que as suas vidas seriam melhores sem sindicatos. Precisamos elevar nossos patamares de 

índices de sindicalização a padrões europeus, acima de 40% pelo menos. Isso só fortalece nosso 

movimento sindical e as centrais nacionais. 

Dados anteriores a estes, do mesmo Ministério do Trabalho e Emprego, divulgados em abril de 

2011, com dezembro de 2011, portanto, cerca de seis meses antes desta nossa coleta e análise 

dos dados atuais,  mostram uma radiografia da fragmentação do movimento sindical brasileiro. 

O Brasil conta com 9,8 mil sindicatos (372 mais que em 2010) e 6,8 milhões de trabalhadores 

sindicalizados, 588 mil a mais que o registrado há dois anos. O universo das centrais é um 

pouco menor, uma vez que 2,6 mil sindicatos não são filiados a uma central, e, por extensão, os 

947 mil trabalhadores filiados a eles também não.  

O atual presidente da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, o Juruna, a CUT faz a 

"aposta errada [de criticar o imposto sindical] num momento em que perde representatividade". 

Para Juruna, o "mercado sindical" atual tem perfil mais conciliador e menos ideológico. "Ao 

intensificar esse discurso radical, a CUT vai acabar empurrando os sindicatos para as outras 

centrais", avalia. (Gonçalves, 2012) 

Patah (2012), presidente da UGT, considera que a conjuntura de ampliação dos registros 

sindicais, vai acabar "intensificando" a migração de sindicatos filiados à CUT para outras 

centrais. Segundo Wagner Gomes, presidente da CTB e ex-dirigente da CUT, a campanha 

pela extinção do imposto sindical "parte do pressuposto de que os sindicatos poderão 

sobreviver sem o imposto, como se todos os sindicatos fossem como são os metalúrgicos 

do ABC", em referência ao mais forte sindicato da CUT. (Gomes, 2012).  

Os dados do MTE (2012) No ano de 2011, a CUT registrou 141 sindicatos a mais no 

Ministério do Trabalho, e essas entidades contam com 101,3 mil trabalhadores sindicalizados. 

Ao todo, a CUT conta agora com 2,1 mil sindicatos registrados com 2,4 milhões de sócios - 

segundo o índice de representatividade criado pelo governo, que cruza o número de sindicatos 

filiados e dos trabalhadores a eles associados, a CUT representa 36,5% do movimento sindical. 

A parcela, ainda majoritária, caiu. Em 2010 a CUT representava 38,3%. 

No ano do governo Dilma Rousseff foi de crescimento para as demais centrais. A Força 

Sindical, segunda maior do país, chegou a 1,7 mil sindicatos no ano passado, e 982 mil sócios - 
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14,4% de representatividade. O aumento, de apenas 0,3%, foi um pouco inferior ao registrado 

pela Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), braço sindical do PC do B, 

que fechou 2011 com 553 sindicatos e 574,9 mil sócios. (MTE, 2012). 

Os maiores saltos foram da União Geral dos Trabalhadores (UGT) e da Nova Central 

Sindical de Trabalhadores (NCST), de 2,4 pontos percentuais e 1,3 pontos percentuais, 

respectivamente. Em 2011, a UGT, a terceira maior central do país, entrou no radar político 

partidário, depois que seu presidente, Ricardo Patah, se filiou ao PSD, criado pelo prefeito de 

São Paulo, Gilberto Kassab. Patah fundou a ala sindical do partido, o PSD Movimentos. A 

UGT responde por 10,3% do movimento sindical, com quase 1,1 mil sindicatos e 700 mil 

sócios. A UGT é formada básicamente por sindicalistas vinculados ao PSDB, DEM e PSD 

(novo partido, dissidência do DEM, fundado recentemente pelo prefeito de São Paulo, Gilberto 

Kassab. 

Recentemente o PSDB fundou núcleos sindicais, no ABC, e cidade de São Paulo, na 

grande Belo Horizonte, e em outras capitais do Brasil. Com a claro objetivo de disputar 

corações e mentes dos trabalhadores no movimento sindical, campo onde os setores de 

esquerda ainda possuem hegemonia ativa e embates na luta de classes. 

A Força Sindical, além de sindicalistas vinculados ao PDT, também têm aumentado a 

participação de sindicalistas do PSDB.  A CGTB tem forte presença de sindicalistas do PMDB. 

A NCST tem atuação do militantes partidários do PTB, PTdoB, PRTB, e PR. 

Para repartir os recursos do imposto sindical, referente a um dia de salário de todos os 

44 milhões de trabalhadores com carteira assinada do país, o governo leva em conta o número 

de sindicatos filiados a cada central e o tamanho desses sindicatos, isto é, quantos sócios eles 

têm. É preciso obter um mínimo de 7% de representatividade, de acordo com os critérios do 

governo, para receber uma parte do imposto sindical.  

Entre 2008, quando o então governo Luiz Inácio Lula da Silva permitiu que as centrais 

abocanhassem 10% do que é arrecadado com a contribuição, e o ano passado, foram seis as 

centrais que receberam os recursos: CUT, Força Sindical, UGT, CTB, NCST e Central Geral 

dos Trabalhadores do Brasil (CGTB). Com o racha na CGTB em meados do ano passado, a 

entidade não mais atinge o mínimo de 7% (está com 3,4%), e, por isso, deixará de receber 

recursos a partir deste ano. 

O valor total do repasse de imposto sindical neste ano ainda não é conhecido, mas a 

divisão obedece sempre ao mesmo critério: 60% ficam com sindicatos, 15% com federações, 

5% com confederações, 10% com as centrais, e 10% retornam aos cofres públicos. Do R$ 1,4 

bilhão do ano passado, as centrais repartiram entre si cerca de R$ 135 milhões.  
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Assim, entre 2008 e 2011, as seis centrais receberam do governo federal pouco mais de R$ 355 

milhões. Elas não precisam prestar contas da utilização dos recursos, uma vez que na Lei 

11.648, de 2008, o então presidente Lula desobrigou as centrais de responderem ao Tribunal de 

Contas da União (TCU). 

Uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin), perpetrada pelo DEM no Supremo 

Tribunal Federal (STF) em 2010 discute o repasse. A votação está suspensa, empatada por três 

votos a três, e o ministro que pediu vistas no ano de 2011.  

Em campanha nacional pela abolição do imposto sindical, a CUT já enviou carta ao 

STF pedindo celeridade à votação. Segundo o presidente da central, Artur Henrique, o imposto 

sustenta dirigentes sindicais, não sindicatos. "Em vez de depender de uma legislação de 1943, e 

de recursos do Estado, que chegam com garantia plena e sem esforço ou prestação de contas, 

defendemos que o sindicato seja sustentado pela própria classe", diz Henrique (2012). "Daí 

sobrevive apenas quem luta e conquista algo para os trabalhadores", afirma ele, para quem a 

taxa negocial, proposta pela CUT em substituição ao imposto sindical, poderia render "até mais 

recursos ao sindicato". 

E no final de 2007, com saída da Corrente Sindical Classista (Sindicalistas vinculados 

ao PCdoB) da CUT, foi criada a CTB – Central dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do 

Brasil, com participação dos sindicalistas do PCdoB e setores ligados ao PSB, que passaram a 

ter influencia em cerca de 8% do movimento sindical organizado. 

Esses números não são redondos nem definitivos, visto que os sindicalistas que 

fundaram a CTB não estavam necessariamente representando seus sindicatos, que ainda 

permanecem, em grande maioria, filiados à CUT. E grande parte dos sindicatos 

ideologicamente vinculados ao CSP-Conlutas não estão filiados a nenhuma central sindical, ou 

se consideram independentes, visto que a CSP-Conlutas não se ainda está em processo de 

construção, agora se identificando com o nome de CSP-Conlutas, incorporando parte da 

INTERSINDICAL (sindicalistas vinculados ao PSOL e outras correntes de orientação 

trotskista). Como veremos mais adiante 

 

6.1 As (im) possibilidades da unidade na luta: Avança a fragmentação 

 

Tempos Sombrios 

Realmente, vivemos tempos sombrios! 

A inocência é loucura. Uma fronte sem rugas 

denota insensibilidade. Aquele que ri 

ainda não recebeu a terrível notícia 

que está para chegar. 
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Que tempos são estes, em que 

é quase um delito 

falar de coisas inocentes, 

pois implica em silenciar 

sobre tantos horrores. 

(BERTOLD BRECHT, Tempos Sombrios). 

 

 

No movimento sindical, de modo geral, aprofundam-se as divisões e a intolerância no 

exercício da democracia sindical e afastam-se cada dia mais as possibilidades de unidade em 

pressupostos mínimos no enfrentamento com o capital e com os governos e suas políticas 

mercantilistas e privatistas. Há um multifacetamento nas concepções e práticas sindicais   

Apresentam um discurso de condenação de todos, de recusa a qualquer gesto de sensatez 

e tolerância no debate das diferenças políticas, chegando a um combate intestinal aos aliados de 

ontem, inimigos hoje, Emir Sader
48

, analisando a esquerda hoje, afirma que tem gente, que se 

diz de esquerda, mas que só aparece para criticar a gente de esquerda? Nunca contra a direita, o 

que quer que esta faça. São especialistas em jogar álcool em qualquer foguinho dentro da 

esquerda. Nunca reconhecem vitórias, conquistas, avanços. São apenas prenúncios de derrotas, 

traições, retornos da direita – cuja culpa será sempre denunciada como responsabilidade da 

esquerda. Adoram as derrotas, quanto maior, melhor, porque a culpa é dos outros, não importa 

que o povo seja quem pague o preço. 

O outro extremo da envergadura desse processo é hegemonizado pelos setores do 

sindicalismo neoliberal e o peleguismo reciclado, reinventado, que sobrevivem do imposto 

sindical, da estrutura sindical herdada do Estado Novo, um sindicalismo político-

ideologicamente a serviço da ordem e da manutenção do modo societal de produção capitalista. 

Sindicalismo que se constituiu com cara própria, ou vários caras de uma mesma 

identidade, bandeiras e linguagens que confundem a classe, mas uma vez confirmado o que 

disse Kosik anteriormente, sobre a ambígua relação entre essência e aparência, fenômeno e 

pseudo-concreticidade, em diferentes centrais sindicais, mas com um mesmo projeto societário 

de adequação ou conservação da ordem capitalista e da manutenção da secular exploração de 

classe do capital contra o trabalho. 

Por conta desses extremos, torna-se cada dia mais difícil o exercício da mediação, ou por 

convicção, ou por oportunidade, ou por dificuldade de enxergar outros horizontes, levando o 

movimento sindical a um crescente processo de fragmentação, divisão, pragmatismo, num 

cenário de neocorporativismo de esquerda e de direita. 

                                                 
48

 “Corvos e Urubus”, postado no Blog do Emir, em 30/09/2011, contundente artigo, onde analise o papel da 

esquerda e ultra-esquerda na arena política, muitas vezes atuando como linha auxiliar das forças de direita e 

neoliberal, na disputa de hegemonia política, tomam outros setores da esquerda socialista e democrática como 

inimigas prioritárias. 
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Uma tarefa hercúlea é a de repensar de modo crítico e autocrítico essas práticas, 

repactuar convivências, rascunhar pontos que possam esboçar projetos, recuperar táticas e 

estratégias de classe, de independência e autonomia, que são valores e princípios fundadores do 

movimento operário e das lutas dos trabalhadores, contra todos os patrões e contra os governos 

tenham como meta agredir os direitos dos trabalhadores e retirar suas conquistas.  

Lutar também contra os hegemonismos, rediscutir eticamente a concepção de 

democracia, exercer na prática a tolerância, tão fundamental para desenvolver a unidade de 

classe, tudo isso, se o movimento sindical não se atenta para isso, esse valores vão sendo 

esquecidos, abandonados, e o risco de assumir valores liberais e capitalistas na prática, embora 

nos discursos se afirme defender o socialismo e a democracia dos trabalhadores. Essa crise está 

também no método e no discurso. 

Muitas vezes comprometidas por problemas éticos, e principalmente pela cooptação e 

adaptação à ideologia neoliberal, e as dificuldades entre ser movimento autônomo e 

independente e se relacionar com um governo que teve origem nas lutas sociais e dos 

trabalhadores brasileiros, dos últimos trinta anos.  

As reivindicações dos trabalhadores relacionam-se, geralmente, com a retomada, com a 

manutenção ou com a conquista de direitos. Contudo, o processo reivindicatório, encampado 

por meio de mobilização da categoria, traduz-se como uma prática social dialética, revestida de 

uma produção de conhecimento – com instrumentos e métodos próprios – que representa uma 

das fontes científicas (empírica) do movimento sindical. 

6.2 Da CGT à Força Sindical e à CGTB: Sindicalismo de negócios, mercado sindical 

A CGT – Central Geral dos Trabalhadores, nascida em 1986, originou-se de um 3 

campos políticos que inicialmente atuavam na construção da CUT. Um deles, formada por 

militantes do PCB, a chamada Unidade Sindical, e os sindicalitas vinculados ao PCdoB, e por 

um amplo leque de sindicalistas que ocupavam postos de direção nos sindicatos e federações da 

estrutura sindical oficial corporativa e sustentada pelo imposto sindical.  

Essa frente formada pelos sindicalistas dos dois partidos comunistas, mais o MR8 – 

organização originária da luta armada contra a ditadura militar, e os chamados “pelegos” da 

estrutura sindical corporativa, apostavam na abertura política institucional e na transição «lenta, 

segura e gradual» à democracia. A concepção e o projeto sindical da CGT não propunham 

qualquer ruptura com estrutura oficial, ao contrário, reivindicavam a manutenção do imposto e 

da unicidade sindical. Sobre a Convenção 87 da OIT denunciavam como uma proposta que 



273 

 

 

constituiria o pluralismo e o paralelismo sindical. Portanto, nesses pontos se encontram alguns 

dos fundamentos para a ruptura entre CUT e CGT. 

Ao longo de sua existência, a CGT sofreu três divisões consecutivas, dando origem a 

duas outras novas centrais sindicais. A primeira divisão se deu com a saída dos sindicalistas 

ligados ao PCdoB, que, no balanço político dos acontecimentos internacionais (queda do muro 

de Berlim, crise do Leste Europeu e desmonte da União Soviética, que entre seus 

desdobramentos possibilitou a contra ofensiva capitalista e a hegemonia neoliberal) e nacionais 

(derrota de Lula para Collor e início da reestruturação capitalista que se inaugurou com sua 

posse).   

Com a saída dos sindicalistas do PCdoB, a CGT assumiu se fortaleceu a concepção do  

sindicalismo de resultados, esse setor passou exigir a despartidarização da Central. Produto 

dessa rearrumação de forças e da nova estratégia dos comunistas, em 1989 esse setor fundou a 

Corrente Sindical Classista (CSC) e pouco tempo depois (1991) ingressou na CUT. 

Ainda em 1989, durante um congresso, efetivou-se uma nova divisão na CGT, que 

alterara seu nome para Confederação Geral dos Trabalhadores. Os grupos derrotados durante o 

congresso, bastante ligados à estrutura sindical tradicional, militantes do MR-8 e do PCB – 

fundaram uma nova central, que nos anos 1990 adotará o nome de Central Geral dos 

Trabalhadores do Brasil (CGTB). Em 1991 ocorreu a terceira divisão, quando o setor ligado ao 

«sindicalismo de resultados » saiu da CGT e fundou a Força Sindical (FS).  

No congresso de fundação da Força Sindical estavam presentes cerca de 2.500 

dirigentes e militantes sindicais. O caderno de História da Força Sindical, publicado em 1993, 

diz que o objetivo de criar uma nova central era o de lançar o movimento dos trabalhadores 

brasileiros à modernidade, para construir uma central forte, capaz de endurecer quando preciso, 

mas também de saber negociar, autônoma, livre, pluralista, aberta ao debate interno e com a 

sociedade. E, principalmente, com um projeto bem definido por um Brasil melhor, mais justo, 

solidário e que saiba promover o bem estar social entre seus filhos. 

O projeto logo ganhou a forma de livro. "Um projeto para o Brasil – A Proposta da 

Força Sindical" expõe detalhadamente o que a central pretende para o país e o modo como esse 

ideal pode ser atingido. Aplaudido por cientistas, sociólogos, artistas e intelectuais,  

O projeto da Força Sindical é até hoje um ponto de referência positivo. De lá partiram as 

grandes lutas por conquistas reais para os trabalhadores. Essas lutas materializaram-se em 

grandes projetos, como o Centro de Solidariedade ao Trabalhador, a Qualificação 

Profissional ampla e intensiva, o 1º de Maio de 98 e 99, que marcaram para sempre a 

história do sindicalismo no Brasil, a luta pela aposentadoria, pelas grandes reformas – 

previdenciária, agrária, do judiciário, política, fiscal e sindical -, pela flexibilização das 

leis trabalhistas – dando-se status à negociação livre entre empregadores e empregados 

com o apoio dos sindicatos e das centrais -, pela consagração nas urnas do primeiro 
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presidente da Força Sindical, Luiz Antonio de Medeiros, eleito deputado federal e com 

condições de ter voz ativa no coração das decisões políticas do país, o Congresso 

Nacional. Essas ações e inúmeras outras demonstraram sempre a capacidade de atuação 

da Força Sindical. Capacidade que logo predispôs à aglutinação de setores preocupados 

em defender e conquistar direitos efetivos para os trabalhadores. (FORÇA SINDICAL, 

1994, p.13) 

Em agosto de 1999, segundo dados do site da central , 968 entidades estavam filiadas à 

Força Sindical, representando 8.258.329 trabalhadores na base. Em 2005, um crescimento de 

117,5% a mais de entidades associadas e 95,9% a mais de trabalhadores na base. 

Esta pretendeu constituir-se numa alternativa ao sindicalismo politizado e de 

confrontação representado pela CUT, buscando a via pragmática do diálogo com o 

empresariado e com o governo. A FS nasceu propondo um sindicalismo independente, 

buscando a liberdade e autonomia sindical de acordo com a Convenção 87 da OIT. Essa 

posição, durante o processo de reforma sindical sob o governo Lula, facilitará sua aproximação 

com a CUT. 

Paralelamente à constituição das centrais sindicais, as confederações nacionais da 

estrutura sindical oficial mantiveram seu poder intacto, detendo grande patrimônio e uma 

arrecadação financeira considerável, devido à sua parcela no recebimento do imposto sindical. 

Importante assinalar que, ao longo dos anos 1980, houve um grande incremento no número de 

greves e também foram organizadas duas  greves gerais, num processo de enfrentamento da 

classe trabalhadora contra planos econômicos.  

Ao mesmo tempo, nos marcos da ordem capitalista, o movimento sindical desempenhou 

um papel fundamental no processo de redemocratização do país, tendo participado ativamente 

do processo de elaboração da nova Constituição, promulgada em 1988, através de mobilizações 

e de emendas populares.  

Essa pressão garantiu conquistas importantes para as trabalhadoras e para os 

trabalhadores na nova Constituição, e, mesmo com uma correlação de forças institucionais 

contrárias às reivindicações dos trabalhadores, o movimento sindical estava fortalecido pelo 

ascenso social e políticos da sociedade civil e dos novos movimentos sociais, e também 

possibilitou algumas mudanças na vida sindical. Todo esse quadro gerou um movimento 

sindical muito atuante, transformando o sindicalismo num relevante ator no cenário político 

nacional.  

Quando a Força Sindical foi criada em 1991, a maioria dos sindicatos que ela aglutinou 

tinha uma origem urbana, do setor privado, com predomínio de trabalhadores do setor 

industrial (Rodrigues1993). Do total de sindicalistas presentes no Congresso de Fundação, 
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60,3% provinham do ramo industrial, 28,5% do ramo do comércio e de serviços, 2,9% do setor 

público, 3,5% do setor rural e 4,8% de outros setores.  

Dentre os sindicatos do ramo industrial, predominavam metalúrgicos e trabalhadores na 

indústria de alimentos que, juntos, perfaziam um terço do total. Portanto, em sua origem, a 

Força Sindical obteve o apoio majoritário de sindicatos de pequeno porte, do setor privado, 

oriundos da indústria e de base interiorana, com pouca ou nenhuma capacidade de mobilização, 

sem tradição de filiação às demais centrais, mas considerável tempo de "militância" sindical.  

A Força Sindical chegou a fazer algumas investidas, ao longo da década, sobre 

sindicatos de trabalhadores rurais e de servidores públicos. Contudo, tais investidas não tiveram 

o êxito esperado. Ao contrário, e por conta da adesão da central à plataforma neoliberal, 

ocorreram algumas dissidências – o que pode ser comprovado pela queda na porcentagem de 

sindicatos de funcionários públicos: o número de sindicatos filiados caiu de 5,8%, em 1995, 

para 4,1%, em 1998, a despeito de a central ter crescido 90,1% no período em questão. Apesar 

das dissidências e outros reveses, é inquestionável o crescimento da Força Sindical em sua 

primeira década de vida. É, pois, curioso que tal crescimento tenha ocorrido durante a "era 

neoliberal" no País.  

Consolidada como uma central composta majoritariamente por sindicatos de 

trabalhadores do setor privado e industrial, cuja direção nacional também estava concentrada 

nestes setores, a Força Sindical atuará na conjuntura mediada pelos interesses, aspirações, 

conflitos e orientações de suas lideranças e de sua principal base social: os metalúrgicos da 

cidade de São Paulo. Durante o Congresso de Fundação, 1.793 delegados sindicais reuniram-se 

em São Paulo, aprovaram o estatuto e elegeram Luiz Antônio de Medeiros o primeiro 

presidente da central.  

6.3 Da CSC à CTB: O imposto sindical é combustível da fragmentação 

Outra situação, distinta, é a que vem sendo colocada pela Corrente Sindical Classista 

(CSC) /Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. A CSC anunciou a sua saída da 

CUT, em julho de 2007, e a criação de uma nova central sindical, cuja decisão foi aprovada 

pelo Comitê Central do PCdoB.  

No entanto, essa corrente, que se tornou central sindical, basicamente de militantes do 

PCdoB, vem se colocando em oposição frontal à CUT; ao mesmo que nos seus documentos e 

falas públicas se proponha estabelecer uma relação de parceria prioritária com ela. Nas 

campanhas, disputas de eleições sindicais, privilegiam composição com os opositores da CUT, 
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seja à direita, com a Força Sindical, UGT e mesmo coma NCST, E à esquerda, muitas vezes 

com a INTERSINDICAL e Conlutas, nas formações de chapa, construção de atos, e 

principalmente nos congressos sindicais, quando está em pauta derrotar a CUT, desfiliar seus 

sindicatos, federações e confederações,   

A saída da CSC da CUT, e a criação de outra central sindical (CTB) é auto justificada 

por discordar da hegemonia que, segundo eles, a corrente Articulação Sindical exercia e ainda 

exerce desde a fundação da CUT. De um lado, esse argumento desconsidera a influência da 

CSC na definição de temas importantes na central, como por exemplo, no próprio debate sobre 

a reforma sindical. É preciso considerar que a CSC obteve cerca de 20% dos votos no último 

congresso realizado pela CUT em 2006, quando lançou chapa própria à direção, o que lhe 

confere razoável expressão no interior da central. 

Outro argumento é de que a CUT se tornou um central governista, esquecendo-se, 

intencionalmente ou não, de afirmar que o PCdoB compõe importantes espaços no governo 

federal, com ministros (do Esporte) e órgãos estatais estratégicos (como é o caso da ANP, 

EMBRATUR) e outras esferas governamentais, sejam nos governos Lula, e agora no governo 

Dilma. Ao contrário de um debate de projetos estratégicos, a discussão se rebaixa. 

Ao mesmo tempo, a CSC/CTB estima que detém hegemonia na direção de 

aproximadamente 400 sindicatos, o que lhe garantiria sozinha a possibilidade de atender aos 

critérios de representatividade para legalização de uma central sindical própria
49

. Com isso, 

passaria a ter acesso direto à parte do imposto sindical destinada às centrais em caso de 

aprovação dessa medida, além do controle das contribuições voluntárias que seus sindicatos 

destinam atualmente à CUT (contribuições estatutárias). 

A CTB, hegemonizada por sindicalistas vinculados ao PCdoB, e uma presença 

minoritária de militantes ligados ao PSB, é ferrenha defensora do imposto sindical e da 

unicidade sindical A questão do custeio das entidades sindicais é uma batalha antiga no Brasil. 

Em todos os países do mundo existe alguma forma de custeio compulsório dos sindicatos e das 

suas centrais sindicais.  

                                                 
49

  Os critérios de representatividade que as centrais deverão atingir são: a) filiação de no mínimo 100 sindicatos 

distribuídos nas cinco regiões do país; b) filiação em pelo menos três regiões do país de no mínimo, vinte 

sindicatos em cada uma; c) filiação de sindicatos em no mínimo cinco setores de atividade econômica e filiação de 

trabalhadores aos sindicatos de sua estrutura de no mínimo 5% do total de empregados sindicalizados em âmbito 

nacional, no primeiro ano de reconhecimento, devendo crescer e alcançar 7% em dois anos. Note-se que na 

proposta inicial, de maio de 2006, o percentual total de empregados sindicalizados era previsto em 10%, revelando 

uma considerável diminuição nos critérios de representatividade propostos. 
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Vejamos os argumentos de Lejeune Mirhan, importante dirigente da CTB, sociólogo, 

foi vice-presidente da Confederação Nacional dos Profissionais Liberais (2002-2005), 

presidente da Federação Nacional dos Sociólogos – Brasil (1996-2002) e presidente do 

Sindicato dos Sociólogos do Estado de São Paulo (2007-2010).  

Dizem os tributaristas que “imposto bom é imposto velho”. Ou seja, criar um novo imposto 

de financiamento é muito mais difícil de emplacar, de pegar na sociedade, do que consolidar 

um imposto existente há mais de 60 anos. Esse imposto corresponde a um único dia de 

trabalho descontado no mês de março (para os profissionais liberais ele é pago diretamente ao 

seu sindicato por guias sindicais e é feito no último dia útil de fevereiro). De fato, ninguém 

gosta de pagar impostos. O próprio nome, “imposto”, já deixa claro que as pessoas não têm 

opção. Aliás, quem paga imposto mesmo no Brasil são os trabalhadores. Esses, ao contrário 

dos patrões, não podem dar-se ao luxo de serem sonegadores. Os impostos que pagamos em 

especial o Imposto de Renda são recolhidos na fonte, em nossos contracheques, e são 

debitados em nossas contas salariais, pois recebemos apenas valores líquidos em nossas 

contas-salários. Muitos empresários inclusive descontam dos trabalhadores e sequer repassam 

esses recursos para o tesouro nacional. (MIRHAM, 2011, p.3) 

Segundo esse autor, no Brasil hoje existem 57 tipos de impostos de naturezas 

completamente diversas. É claro que nenhum cidadão paga todas essas 57 cobranças 

compulsórias. Alguns dizem que, no limite, pagamos até umas 27 modalidades. Ainda assim, 

um absurdo. No entanto, apenas um desses impostos, vai para sustentar a maior máquina 

sindical existente no mundo. (MIRHAM, 2011, p.4) 

Para justificar a saída da CUT, a CTB argumenta que aquela central defende a 

Convenção 87 da OIT, cuja premissa seria o pluralismo sindical, a pulverização ainda maior do 

sindicalismo brasileiro, segundo o modelo japonês. O chamado “Modelo Japonês” é o de 

sindicatos por empresas, num pais que, mesmo possuindo um quarto de população brasileira, 

possui cinco vezes mais sindicatos Hoje, seguramente, devem chegar próximo da marca dos 

cem mil sindicatos. 

Mirhan (2011) argumenta que Lá e em outros países que adotam esse fracassado 

modelo de pulverização sindical, temos sindicatos cristãos, sindicatos comunistas, sindicatos 

anarquistas, sindicatos capitalistas e tantos outros “istas” que não acabam mais. E os patrões 

agradecem. Não podemos aceitar essa divisão. O sindicato deve ser único e representar todos os 

trabalhadores, independentes de sua confissão religiosa, de suas ideologias partidárias. É bom 

sempre tomarmos cuidado com as “boas” propostas que os patrões e os impérios nos fazem. 

Eles têm seus interesses por trás desse canto da sereia. A saída da CSC da CUT provoca uma 

partidarização mais explícita das centrais: A CTB (Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras 

do Brasil), e uma presença minoritária de militantes do PSB.  

A CUT, com as saídas dos militantes ligados ao PSTU e PSOL, posteriormente os do 

PCdoB, é hegemonicamente composta por setores ligados ao PT – Articulação Sindical 
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(ArtSind), originalmente composta pelos chamados “autênticos”, e que remonta ao novo 

sindicalismo, é hoje a maior corrente interna, com mais de 70% da direções das instâncias, seja 

CUT Nacional, CUTs estatuais, confederações, federações e sindicatos filiados à CUT. 

Outras correntes minoritárias internas, como Articulação de Esquerda, Tendência 

Marxista, Esquerda Marxista, CSD (CUT Socialista Democrática), e O Trabalho, compõe o 

mosaico político da central. Existem outros agrupamentos regionais, ou que atuam em 

determinadas categorias, como o Coletivo Tribo, que atua na FASUBRA, e de grupos de 

sindicalistas independentes, com forte peso no sindicalismo dos servidores públicos federais,  

ou que não têm vinculação partidária. É pequena a participação de militantes que  são filiados a 

outros partidos, como os do PCO (Partido da Causa Operária) e PCR (Partido Comunista 

Revolucionário). 

A CSP-CONLUTAS, hegemonizada pelo PSTU, e setores ligados ao PSOL (CST, 

MTL, etc.) e pequenos agrupamentos localizados. E por fim a INTERSINDICAL, vinculada 

diretamente ao PSOL, com reminiscências do PCB e independentes. 

6.4 CSP - Conlutas e Intersindical: Estilhaços discursivos e demarcação com a CUT 

Porque estamos rompendo com a CUT: Este é o título da manifesto assinado por José 

Maria de Almeida, membro da executiva nacional da CUT, e presidente nacional do PSTU, 

publicado no site do partido, no dia 27 de julho de 2004. Justifica o dirigente que  

“Iniciou-se já o processo de ruptura com a CUT”. Além dos sindicatos e da Federação do 

setor metalúrgico de Minas Gerais, dos Sindicatos de Santa Catarina que assinaram uma 

carta-manifesto abrindo o debate da necessidade de desfiliação, do Sindicato dos 

Metalúrgicos de São José dos Campos que acaba de abrir essa discussão com a categoria 

e de várias outras entidades em todo o país que se preparam para fazer o mesmo.Estamos 

começando a viver a materialização da recomposição aberta no movimento sindical pela 

nova situação aberta no país com a posse de lula. A integração da CUT à base de apoio do 

governo, que aplica hoje no país o programa econômico do FMI, a coloca na trincheira 

oposta à dos trabalhadores brasileiros. As relações e interesses econômicos que se 

estabelecem entre a Central, o Estado e mesmo setores importantes do empresariado 

sepultam qualquer possibilidade de recuperação deste que foi um importante instrumento 

de luta dos trabalhadores brasileiros. (PSTU, 2004, p.01) 

Sobre os setores que os acusavam de divisionismo, o documento do PSTU era 

contundente. 

Também fomos (todos os que fundamos a CUT) acusados de divisionistas, de abandonar 

a disputa pela base das Confederações, quando decidimos, em 1983 fundar a Central, 

mesmo com a divisão que isso causou no movimento sindical de então. Naquela época, os 

ataques mais duros à fundação da CUT vinham também de setores da “esquerda” 

representada pelo PCdoB e MR8, principalmente. A pretexto de defenderem a unidade da 

classe trabalhadora defendiam a velha pelegada que era um obstáculo à luta desses 

mesmos trabalhadores. A história deu seu veredito. (PSTU, 2004, p.2) 
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Esse debate, somado às discussões em relação à reforma sindical, levou ao 

rompimento de uma parcela de sindicalistas, ligados ao MTS, com a CUT e à formação da 

Coordenação Nacional das Lutas (Conlutas), em março de 2004. Esse grupo acusava a CUT de 

ter se convertido numa «central chapa-branca», traindo seus princípios de independência de 

classe. Com isso, desfiliaram-se da CUT algumas entidades ligadas ao funcionalismo público, 

como por exemplo, ANDES-SN (professores universitários) e FASUBRA (trabalhadores das 

universidades). 

A CSP Conlutas foi fundada oficialmente em maio de 2006, num congresso que reúne 

delegados de sindicatos, movimentos populares e organizações da juventude. Define-se como 

central sindical, popular e de classe, com o intuito de envolver os diversos movimentos sociais 

em seu interior. Sua presença está reduzida a poucos sindicatos, notadamente do setor público. 

De acordo com o seu site na Internet, até fevereiro de 2009 cerca de 50 entidades haviam 

pedido filiação à CSP-Conlutas, mas apenas 20 contribuíam financeiramente com a entidade. 

Ofuscado no cenário político pela criação do PSOL, o PSTU tem intensificado as 

filiações à CSP-Conlutas e começa a reunir, mesmo extraoficialmente, sindicatos de 

funcionários públicos, especialmente de áreas sensíveis no governo Lula, como educação, 

saúde e seguridade social. Entre os principais filiados está o Sindicato Nacional dos Docentes 

das Instituições de Ensino Superior (Andes).  

O PSTU decidiu desencadear uma verdadeira guerra campal contra a CUT. “Levar 

para a base de todos os sindicatos, na forma de campanha, a discussão sobre a necessidade de 

se romper com a central”, orienta o relatório da CSP-Conlutas. Se a acusação contra a direção 

da CUT é a de sucumbir ao partidarismo atrelado, o PSTU repetem o mesmo do atrelamento 

partidário.  

Sobre isso, recorremos ao camarada Léon Trotsky, no “Programa de Transição, escrito 

no exílio do revolucionário russo, no México, em 1938.  

Isolando-se cada vez mais da classe operária, os comunistas enfrentaram os sindicatos, 

que abarcavam milhões de operários, com suas próprias organizações muito respeitosas, 

mas separadas por um abismo da classe operária. À burocracia sindical não se podia fazer 

um favor maior. “A tentativa sectária de criar ou manter pequenos sindicatos 

‘revolucionários’, como segunda edição do partido, significa, de fato, renunciar à luta 

pela direção da classe operária”. É necessário esclarecer este princípio irredutível: o auto-

isolamento capitulador dos sindicatos de massas equivale a uma traição à revolução 

(TROTSKY, 1938, p.16) 

Entre as correntes de esquerda, há um acordo quase geral em relação ao fato de que a 

Reforma Sindical do governo Lula elimina ainda mais a independência dos sindicatos e a 

democracia sindical. Temos certeza de que vários artigos dessa revista demonstrarão 

minuciosamente a legislação anti-sindical, autoritária e estatizante face às organizações 



280 

 

 

próprias dos trabalhadores. Por isso, resolvemos nos concentrar sobre a formação da 

Coordenação Nacional de Lutas (Conlutas), que tem o PSTU como principal organizador. 

O PSTU é um partido que se origina da Convergência Socialista
50

, corrente política e 

sindical internacional, de orientação trotskista, ligada à LIT (Liga Internacional dos 

Trabalhadores) 
51

, que participou do processo de construção do PT e da CUT, nos anos da 

década de 1970 e 1980.  

O PSTU é resultado da unificação de diferentes organizações, grupos e ativistas 

independentes.  

A maioria dos que fundaram o PSTU vinha de uma ruptura com o PT, ao considerar que este 

partido não era uma alternativa estratégica para a construção de uma direção revolucionária 

para o país. A fundação do PSTU foi um exemplo de unificação de setores revolucionários, 

quando existiam e existem tantas rupturas na esquerda. Durante dois anos discutimos um 

programa e um estatuto para o novo partido. Quando chegamos a elaborar uma proposta 

comum, fizemos nosso congresso de unificação em 94. Hoje o PSTU é uma alternativa 

revolucionária implantada em setores fundamentais dos movimentos sindical e estudantil, no 

momento em que o reformismo começa a viver uma crise.Aos ativistas que estão discutindo e 

pensando a entrada em nosso partido, como filiados ou militantes, sejam bem (PSTU, 2012, 

p.4) 

No manifesto de fundação do partido, ele se reivindica a direção de um projeto de 

ruptura socialista no Brasil. 

 

 

                                                 
50

 Segundo Valério Arcary, historiador, um dos principais intelectuais do PSTU, e da CSP—CONLUTAS.  Em 

Qual é a tua, Convergência? Teoria e Debate nº 10- abril/maio/junho de 1990” Fundação Perseu Abramo. 

A Convergência Socialista (CS) nasceu de um núcleo de militantes que começou a fazer uma reflexão sobre a 

experiência da guerrilha no Brasil no início dos anos 70. Esse núcleo original se constituiu no Chile em torno de 

um grupo que se chamava Ponto de Partida, que naquela época recebeu uma grande influência do Mário Pedrosa. 

Na verdade, Mário Pedrosa trouxe esses jovens militantes para o marxismo revolucionário e para a IV 

Internacional. Depois do golpe do Pinochet uma parte dos companheiros conseguiu exílio na Argentina e entra no 

Brasil na clandestinidade em 1974. Constituíram um pequeno agrupamento que se chamava Liga Operária, e que 

definiu como prioridade da sua ação fazer um esforço de divulgação socialista dentro do movimento operário. A 

Convergência Socialista se constituiu no primeiro semestre de 1978. Nesse momento, a Liga Operária compreende 

a necessidade de romper com o bipartidarismo. Compreende que começava a haver espaço para a construção de 

um partido de classe na legalidade. A Convergência se lança como um movimento que pretende unir todos os 

socialistas, disperses em muitos agrupamentos clandestinos, que tivessem posicionamento pela construção de um 

partido socialista dos trabalhadores. Nesse período se dá  uma unidade maior com os sindicalistas do ABC.  

 
51

 Importante a leitura de Valério Arcary, em  Qual é a tua, Convergência? Teoria e Debate nº 10- abril/maio/junho 

de 1990” Fundação Perseu Abramo, a IV Internacional não existe como um partido mundial. Ela existe como um 

movimento político, ideológico e dividido em agrupamentos. Existem fundamentalmente dois. Um agrupamento 

internacional articula aquilo que seriam os trotskistas europeus e é conhecido como Secretariado Unificado. Tem 

como sua expressão mais importante o economista Ernest Mandel. O outro agrupamento é conhecido como Liga 

Internacional e tinha como seu principal dirigente o argentino Nahuel Moreno, que faleceu há uns anos. Além 

desses agrupamentos existem muitos outros setores: existe o Comitê Internacional de Reconstrução dirigido por 

Pierre Lambert, na França. Nós fundamentalmente estamos unidos à esmagadora maioria do trotskismo latino-

americano. Pensamos que a construção dessa Internacional vai se dar através de um processo de unificação de 

militantes revolucionários dos mais diferentes países. 

http://www.fpabramo.org.br/o-que-fazemos/editora/teoria-e-debate/edicoes-anteriores/entrevista-valerio-arcary-qual-e-tua-conver
http://www.fpabramo.org.br/o-que-fazemos/editora/teoria-e-debate/edicoes-anteriores/entrevista-valerio-arcary-qual-e-tua-conver
http://www.fpabramo.org.br/o-que-fazemos/editora/teoria-e-debate/edicoes-anteriores/entrevista-valerio-arcary-qual-e-tua-conver
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Têm-se claro a necessidade estratégica de derrubar o capitalismo, teremos clara a necessidade 

do partido revolucionário. A revolução socialista no Brasil necessita de um partido 

revolucionário como uma das condições indispensáveis para chegar a vitória. Para ser ainda 

mais precisos, caso não tenhamos a formação de uma direção revolucionária como alternativa 

a Articulação, uma possível revolução no Brasil será derrotada. O reformismo da direção do 

PT é a válvula de segurança que a burguesia brasileira pode contar em caso de uma crise 

revolucionária no país. Esta é uma verdade simples, uma conclusão-síntese dos processos de 

ascensos revolucionários de todo o mundo neste século. Não houve nenhuma revolução 

vitoriosa sem uma estrutura centralizada que a dirigisse. A conclusão então é clara: 

precisamos lutar no dia a dia, no movimento operário, estudantil ou popular. Mas devemos 

agregar outro elemento estratégico a esta luta: a construção de um partido revolucionário, 

sem o qual a revolução será impossível. (PSTU, 2012, p.5).  

Nas palavras de Valério Arcary, a Liga Internacional é um agrupamento de 

organizações trotskistas de mais de 25 países. Ela agrupa militantes em praticamente todos os 

países da América do Sul. Tem uma expressão muito grande na Argentina, onde o Movimento 

ao Socialismo (MAS) é hoje o maior partido de esquerda. A Liga Internacional se constrói 

porque nós não acreditamos que podemos dizer: construamos partidos nacionais e, um dia, 

quando estiverem maduras as condições, quando tivermos influência de massa em dez ou 

quinze países, construamos uma Internacional. A Internacional é uma necessidade inadiável. 

Nós achamos muito difícil ter uma política marxista para um país sem uma análise 

internacional da luta de classes. 

 Trata-se da posição de chamar os sindicatos a romper com a CUT e construir uma 

nova organização. Cerca de quatrocentos sindicatos se colocaram a favor dessa ruptura. No 

recente Congresso do Andes, foi aprovada a resolução de desfiliação da CUT.  

A CSP-Conlutas considera neoliberal e pró-imperialista os governos Lula e Dilma 

evidenciando uma postura principista, voluntarista e sectária, muito presente nas análises de 

várias organizações de esquerda brasileira, chegando a estigmatizar as outras correntes do 

correntes do campo popular.  

Sobre o PT e o PCdoB, os rótulos já são conhecidos contra “os traidores sociais-

democratas e stalinistas”. Sobre o MST, reconhecido por sua capacidade análise da realidade 

brasileira, pela importância histórica que adquiriu na luta de classes nos últimos 30 anos, e de 

reconhecida força de mobilização política e social, também não é poupado.  

O Jornal Opinião Socialista, porta voz do PSTU, estampa, em dezembro de 2004, que 

A direção do MST tem a estratégia de pressionar o governo pela reforma agrária, mas 

mantendo o seu apoio a Lula. João Pedro Stédile, líder do MST, considera Lula e Rosseto como 

aliados para a reforma agrária. Por esses motivos, a direção do MST não poderia se somar 

numa marcha contra o conjunto do governo. 
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Sobre o PSOL, que tem na sua executiva nacional uma maioria egressa dessa corrente 

trotskista, disputa as mesmas bases sociais e já atraiu diversos quadros dessa organização, é 

hoje o alvo das exigências do PSTU.  

Eduardo Almeida, em “O novo partido velho”, publicada no site do PSTU, diz que o 

partido já nasce velho, evidenciado em seu caráter reformista, eleitoreiro e burocrático. José 

Maria de Almeida, ex-membro da executiva da CUT e principal líder da CSP-Conlutas, 

considera a CUT uma central traidora, linha auxiliar do governo, burocrática e aparelhista. 

Desde sua origem, a central é hegemonizada de maneira exclusivista pela Articulação 

Sindical (Artsind), que a utiliza como um aparelho para suas pretensões. Além disso, na fase 

recente são visíveis os sinais de burocratização e acomodação da central Com a vitória de 

Lula, esse problema se agravou, beirando certa subserviência diante do novo governo. Essa 

limitação ficou patente em diversas ocasiões, como na batalha contra a privatista e fiscalista 

reforma da Previdência. Agora, diante dos graves riscos da reforma sindical, ela exacerba a 

sua postura acrítica e ainda cerceia o debate interno. Não é para menos que várias correntes 

de esquerda e até setores rebeldes da Artsind demonstram insatisfação com os rumos da 

central. (CONLUTAS, 2004, p.7) 

A esquerda petista e cutista, que possue várias tendências de matriz trotskista, 

comunistas, também é recorrentemente alvejada. A nosso ver, a Conlutas e o partido que a 

sustenta, o PSTU, escolhem conscientemente o isolamento político e a auto proclamação, 

inclusive nas alianças eleitorais, consideradas como espaços táticos de intervenção das 

organizações revolucionárias, tem lançado candidaturas próprias, dadas as dificuldades cada 

vez mais crescentes em compor com partidos como PSOL, PCB, e outros agrupamentos 

menores.  

Interessante ouvir de Trotski, em “Os sindicatos na Grã-Bretanha”, em Setembro de 

1933, que “isolando-se cada vez mais da classe operária, os comunistas enfrentaram os 

sindicatos, que abarcavam milhões de operários, com suas próprias organizações muito 

respeitosas, mas separadas por um abismo da classe operária. À burocracia sindical não se 

podia fazer um favor maior”.  

Ou ainda, “Programa de transição”. México, 1938, quando diz que a tentativa sectária 

de criar ou manter pequenos sindicatos ‘revolucionários’, como segunda edição do partido, 

significa, de fato, renunciar à luta pela direção da classe operária. É necessário esclarecer este 

princípio irredutível: o auto-isolamento capitulador dos sindicatos de massas equivale a uma 

traição à revolução. (Trotsky, 1938). 

Na atual fase de crise estrutural do capitalismo e de violenta ofensiva neoliberal, o 

sindicalismo padece de inúmeras limitações. Muitas decorrem de fatores objetivos, que afetam 

a própria materialidade da classe; outras derivam de problemas subjetivos. Diante dessas 
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dificuldades. Novamente nos alerta Leon Trotski em Trotski. “A questão da unidade sindical”. 

Março de 1931. 

Surge imediatamente uma ideia: não é possível superar os sindicatos? Não é possível 

substituí-los por alguma organização nova, incorrupta, algo assim como sindicatos 

revolucionários? O erro fundamental desse tipo de intenção está em que reduz o problema 

político de como libertar as massas da influência da burocracia a experiências 

organizativas. Não basta oferecer às massas outro lugar onde se dirigir. Deve-se ir buscá-

las onde elas estão e dirigi-las “(...)” Os esquerdistas impacientes dizem às vezes que é 

absolutamente impossível ganhar os sindicatos porque a burocracia usa o regime interno 

das organizações para preservar seus próprios interesses, recorrendo às maquinações mais 

grosseiras... Esse argumento se reduz, na realidade, ao seguinte: abandonemos a luta 

concreta para ganhar as massas, usando como pretexto o caráter corrupto da burocracia 

sindical. Ele pode ser desenvolvido: por que não abandonar também o trabalho 

revolucionário em vista da repressão e da provocação da burocracia estatal? (...) 

Precisamente na época atual em que a burocracia reformista do proletariado se 

transformou em guardiã do capital, a ação revolucionária nos sindicatos, realizada 

inteligente e sistematicamente, pode chegar a resultados decisivos num prazo 

relativamente curto (TROTSKY, 1931, p.18). 

Por fim, sobre esse tema, de novo nos alerta o autor de “Revolução Permanente” e do 

“Programa de Transição”, dois clássicos do marxismo do século XX,  

Quanto mais amplas massas abarca determinada organização, maiores são as 

possibilidades que se oferecem à vanguarda revolucionária. É por isso que, geralmente, 

não é a ala comunista, mas sim a ala reformista que toma a iniciativa de dividir as 

organizações de massa... Somente os sectários podem preferir uma maioria segura numa 

confederação sindical pequena e isolada em vez do trabalho de oposição numa 

organização ampla e realmente massiva (TROTSKY, 1931, p.17). 

Todas as citações acima são de autoria do revolucionário russo Leon Trotsky, 

principal referência teórica e prática do PSTU e da Conlutas, e da sua seção mundial, a Liga 

Internacional dos Trabalhadores (LIT). Deveriam ser lidas e analisadas no atual contexto sócio 

histórico, por serem coerentes, do ponto de vista do papel dos revolucionários numa conjuntura 

de hegemonia capitalista e de violenta dominação ideológica e política do capital. 

Temos muitos estudos sobre receitas e financiamentos sindicais no país. Jeferson 

Barbosa da Silva, em “O Custeio dos Sindicatos”. Esse estudo,o mais atual que conhecemos, 

faz uma radiografia do valor total arrecadado pela contribuição sindical (CLT e artigo 8º da CF) 

em 2010. Os dados mais confiáveis são os do SIAFI.  

20% da parte que vai para o Ministério do Trabalho e Emprego perfazem, por baixo 

R$ 248.486.570,36 e que projetados para o universo total significaria um valor, arredondado de 

R$ 1.242.430.000,00. Um valor nada desprezível de contribuição sindical. 

Para os sindicatos de base, 60% lhes é destinado pela nossa legislação. Isso 

significaria algo como R$ 745.458.000,00. Temos no Brasil, estimados 16 mil sindicatos, dos 

quais cerca de nove mil deles fizeram seu recadastramento no Arquivo Nacional de Entidades 

Sindicais do MTE. Para as federações existentes são destinados 15% do montante total, que 
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daria R$ 186.364.000,00 e para as confederações nacionais possuidoras de código sindical 

iriam os restantes 5%, que daria R$ 62.121.000,00. 

No governo Lula se legalizaram as centrais sindicais, uma antiga reivindicação da 

maioria das correntes que atuam no movimento sindical do Brasil. Isso ocorreu no dia 31 de 

março de 2008, através da Lei nº 11.648. O governo atendeu às reivindicações das próprias 

centrais sindicais existentes, destinou metade dos 20% que sempre foi para o Ministério do 

Trabalho, para o custeio das centrais sindicais. Como já mostramos anteriormente neste 

trabalho. 

O critério que o governo utilizou, para isso, foi uma proporção direta do número de 

sindicatos que lhes são filiados combinados com o número de trabalhadores sindicalizados 

representados. Uma fórmula acordada entre todas as seis centrais sindicais existentes. Dessa 

forma, no limite, o valor a ser repartido com as centrais seria de até R$ 124.243.000,00.  

Dados de 16 de junho de 2011 já nos indicam a existência de 9.603 sindicatos 

devidamente registrados no Arquivo Nacional do Ministério do Trabalho. Desses, 6.564 são 

filiados a alguma central ou 68,35% do total. Temos, portanto, ainda 32% de entidades 

sindicais legalizadas que não se filiaram a nenhuma central sindical.  

Pelo critério de número de sindicatos filiados, a CUT é a 1ª com 2.064 sindicatos 

(31,44% ou menos que um terço do total), seguida em 2º lugar pela Força com 1.650 entidades 

(25,13%, um quarto do total), em terceiro vem a UGT, com 940 entidades (14,32%), depois em 

4º a Nova Central com 878 entidades (13,37%), em 5º a CTB com 510 entidades (7,76%) e em 

6º lugar, entre as centrais sindicais legalizadas vem a CGTB com 392 sindicatos (ou 5,97%). 

As restantes 130 entidades filiadas a alguma central (1,98% do total), são pulverizadas 

entre outras seis centrais que nunca conseguiram seu registro definitivo de acordo com a lei por 

não possuírem nenhuma expressão política nem sindical. 

Pelo outro critério que serve para legalizar as centrais de acordo com a legislação de 

2008, os percentuais do total de trabalhadores associados aos sindicatos, a ordem se altera com 

uma disputa embolada pelo terceiro lugar. Ainda assim, as duas primeiras, CUT e Força 

seguem disputando o 1º e 2º lugar.  

Portaria do ministro do Trabalho de maio de 2011 indica os seguintes resultados: a CUT 

em 1º lugar com 38,32% dos sindicalizados; a Força com 14,12%, seguido da UGT com 

7,89%, CTB em 4º lugar com 7,77%, seguido em 5º pela Nova Central com 7,04% e em 6º a 

CGTB com 7,02% do total de sindicalizados no país. Isso perfaz 82,16% de todos os 

trabalhadores sindicalizados existentes no país, estão representados por essas seis centrais 

sindicais que se legalizaram. Portanto, os restantes – em torno de 18% – espalham-se por 3.039 
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sindicatos que optaram ainda em permanecerem independentes sem filiação à central sindical 

alguma. 

Com base em dados do Ministério do Trabalho, em 2011, a CUT, pelo seu tamanho e 

representatividade recebeu 31,9 milhões dos 102 milhões distribuídos (31%). A Força recebeu 

28,9 milhões, a UGT 17,3 milhões. As outras três centrais receberam em torno de 23,9 milhões.  

Dados do Censo de 2010, do IBGE, comparados com dados cadastrais do Ministério do 

Trabalho e Emprego, mostram que atualmente 18% dos trabalhadores do país, em média, são 

sócios de suas entidades sindicais representativas. Em 2003 esse percentual era de apenas 14%. 

Dito de outra forma, podemos dizer que apenas um em cada cinco trabalhadores com carteira 

assinada é associado ao seu respectivo sindicato.  

Embora não tenhamos disponíveis estudos mais aprofundados (e isto pode ser um 

desafio para nossos estudos posteriores a este). Mirhan (2011) arisca uma hipótese de que,  

Pelo menos para uma parte desses trabalhadores acha importante ser sócio para ter uma 

entidade que lute pelos seus direitos, pelas suas reivindicações, que melhore sua vida. No 

entanto, devem existir outros motivos. Colônias de férias, assistências diversas, festas, 

descontos em lojas, planos de saúde e tantas outras coisas e serviços mais. Mas, vamos 

dar de bandeja que todos que se associem a um sindicato achem que a sua vida fica 

melhor sendo sócio de suas entidades representativas na luta contra os patrões. Anda 

assim, 80% de todos os outros trabalhadores com registro em carteira acham que suas 

vidas são melhores sem o sindicato! Esses são os tempos que vivemos. (MIRHAM, 2011, 

p.3). 

6.5 A liberdade e autonomia sindical, e a torre de babel 

O debate atual sobre a liberdade e autonomia sindical, e os novos rumos para o 

movimento sindical no Brasil tem seu centro nevrálgico a Convenção 87, da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) mobilizou as discussões nos painéis e debates. Sua aprovação 

pelo governo brasileiro têm despertado acalorados debate no mundo sindical e entre os 

estudiosos e pesquisadores dos meios acadêmicos. 

Ela garante, entre outros direitos, liberdade sindical e a proteção do direito sindical, e 

sua essência está contida no artigo 2º, que garante a trabalhadores e entidades patronais, "sem 

distinção de qualquer espécie", a liberdade de criação e filiação a organizações, "sem 

autorização prévia". Das oito convenções fundamentais da OIT, esta é a única que ainda não foi 

ratificada pelo Brasil. 

Em seminário realizado em março de 2012, pelo Tribunal Superior do Trabalho, 

presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Artur Henrique da Silva Santos, 

defendeu a ratificação da Convenção 87 e propôs a autonomia sindical e a regulamentação da 

organização sindical por ramo de atividade.  

Para Artur Henrique,  
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A convenção internacional garante a liberdade e a autonomia sindical também defendidas 

pela CUT, que propõe também o fim de todas as taxas e contribuições sindicais e a criação de 

uma única contribuição aprovada em assembleia, sem direito de oposição dos não 

participantes. "É o trabalhador, em assembleia, quem deve decidir a forma de organização e 

de sustentação sindical, sem atrelamento ao Estado, sem interferência da empresa, da Justiça 

ou do Ministério Público", afirmou. "Deixem os trabalhadores decidirem”. (CUT, 2012:3) 

O sindicalista destacou a necessidade de regras claras de representatividade sindical 

em relação à criação e ao desmembramento de sindicatos, afirmando que atualmente o que 

existe é uma "libertinagem sindical", devido à proliferação de sindicatos "sem 

representatividade, sem sócios, sem democracia, sem liberdade e sem a participação dos 

trabalhadores".  

Essa proliferação dificulta até a negociação coletiva, pois o setor empresarial não sabe 

com quem deve negociar. Não faltaram críticas à atuação do Ministério Público, pela 

intervenção na questão das contribuições sindicais, e do Judiciário, pela atuação nos dissídios 

coletivos, ao declarar a abusividade de greves e impor multas. 

Para João Carlos Gonçalves(2012), o Juruna, dirigente da Força Sindical, segunda 

maior central brasileira, em números de sindicatos cadastrados no Ministério do Trabalho, a 

atual estrutura sindical, e a legislação que a criou, garantiu grandes conquistas históricas aos 

trabalhadores e ao movimento sindical, por isso  defende a unicidade sindical e  a importância 

de se valorizar os pontos positivos da estrutura sindical vigente. Ressaltou, ainda, o importante 

papel do movimento sindical na democratização do país. Por outro lado, criticou as 

intervenções do Judiciário, com a concessão do interdito proibitório.  

O dirigente também defende a manutenção do imposto sindical e a estrutura 

corporativa, baseada na unicidade, como pilares dessas conquistas. Já discutimos neste trabalho 

que esta central sindical é o braço da ideologia neoliberal no movimento sindical, conhecida 

pelo seu pragmatismo e convicto sindicalismo de resultados, sem alterar a regra do jogo no 

modo de produção capitalista. Essa central é a que mais cresce, em números formais de 

sindicatos filiados, em sua maioria sem qualquer discussão com a base, se movendo pela 

superestrutura, com intrínsecas e umbilicais relações como Estadas e o empresariado brasileiro. 

Ao se referir a diretorias de sindicato que vivem da contribuição sindical, o dirigente 

criticou a generalização. Para ele, a contribuição é fundamental. Juruna  também criticou a 

intervenção do Ministério Público, que, segundo ele, "está tomando partido do patronato e 

dificultando a luta dos trabalhadores". 

Praticamente utilizando os mesmos argumentos da Força Sindical, Ricardo Patah, 

presidente da UGT – União Geral dos Trabalhadores, afirmou categoricamente que sua central 

é "totalmente contra a ratificação da Convenção 87". Valorizou também as conquistas do 
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movimento sindical, que, com a estrutura vigente, foi um dos atores sociais para a 

democratização do Brasil. 

Patah ressaltou a importância da aproximação dos Tribunais com o movimento 

sindical e da valorização da convenção coletiva. Quanto à contribuição sindical, defendeu que 

todos os trabalhadores deveriam pagar. "Negociamos para a categoria, não só para o sócio", 

afirmou, assinalando que as decisões que mandam devolver as contribuições criam um estado 

de insegurança. Patah finalizou afirmando que a UGT valoriza a estrutura sindical existente e, 

quer a manutenção da unicidade sindical. “Mas devemos aperfeiçoar nosso movimento 

sindical”. 

O empresariado também participa interessadamente do debate sobre a estrutura 

sindical, as concepções e papéis dos sindicatos no processo sócio político brasileiro.  O 

advogado Cristiano Zaranza, assessor jurídico da CNA - Confederação Nacional da Agricultura 

e Pecuária do Brasil, afirmou que a entidade acredita que a adoção da pluralidade sindical sem 

que haja um período de transição pode provocar uma ruptura traumática, devido à perda da 

solidariedade de interesses entre as várias entidades representativas (TST, 2012). 

Sobre o artigo 2º da Convenção nº 87 da OIT, afirmou que "a liberdade sindical vai 

além do direito de filiação", afirmou.  

Sindicato fraco não é sindicato livre, por que, a partir do momento que você tira do sindicato 

as suas condições reais de representação, sua condição de exercício da sua atividade 

finalística, você está cerceando a sua liberdade do sindicato. Na nossa visão, a pluralidade 

fragmenta, fragiliza e pulveriza a unidade de representação (TST, 2012, p.4). 

Para a CNA, com a unicidade sindical, o sindicato representa toda a categoria, 

independentemente da filiação, ao passo que, na pluralidade, representa unicamente os seus 

associados. "Queremos dizer com isso que um sindicato fracionado, que não tem força política 

e não consegue formular suas políticas públicas, não tem efetividade",  

A OIT – Organização Internacional do Trabalho, o perito da OIT Mario Ackerman 

disse ter ficado "surpreso, indignado e ofendido" com o fato de haver entidades sindicais 

contrárias à Convenção 87.  

"O documento fala de um direito humano fundamental, e há trabalhadores que perderam a 

vida e a liberdade e sofreram torturas para defendê-lo", afirmou. "Ofende a consciência 

universal que um dirigente sindical não queira essa liberdade para si e para seu país, que é um 

modelo para toda a América Latina e para os demais países em desenvolvimento.” (TST, 

2012, p.2). 

Ackerman observou que, ao ser convidado para participar do seminário, pensou que 

as discussões seriam apenas jurídicas. "Nunca pensei que me depararia com uma expressão do 
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setor sindical que coincide com a dos governos mais autoritários e dos empregadores mais 

reacionários do mundo, que se opõem à liberdade e à democracia", concluiu. 

Para Cleopatra Doumbia-Henri, diretora do Departamento de Normas  da OIT, 

reforçou a manifestação de Ackerman e afirmou ter detectado "algumas confusões" quanto ao 

conteúdo e o objetivo da Convenção n87. "Como representante da OIT, tenho a obrigação de 

fazer alguns esclarecimentos", disse. 

A perita defendeu que a Convenção 87 promove a liberdade de escolha.  

"Cabe a trabalhadores e empregadores decidir sobre o sistema sindical, se de unicidade ou de 

pluralidade", afirmou. "O que importa é que o sistema não seja imposto, e sim resultado da 

liberdade de escolha”. OIT acompanha e presta assistência a todos os seus estados membros 

no sentido de alinhar sua legislação interna às práticas previstas nas convenções 

internacionais. No caso específico do Brasil em relação à Convenção 87, porém, a 

organização não pode prestar essa ajuda, porque o país ainda não ratificou a convenção. "Os 

ações sociais precisam continuar a trabalhar em conjunto para que, um dia, o Brasil a 

ratifique, bem como todos os demais países da OIT" (TST, 2012, p.2) 

             Vejamos argumentos em defesa do imposto sindical, da unicidade, e da atual 

estrutura corporativa, na concepção dos dirigentes sindicais da CTB. Pascoal Carneiro, 

secretário geral da CTB, e dirigente do PCdoB, afirma que,  

O sindicato é uma instituição de luta para defender os direitos da classe, ele representa todos 

e todas que são ou não associados, portanto é um instrumento social espontâneo que 

reúne as pessoas pelo que apresentam em comum, isto é, o exercício da mesma 

atividade econômica e por interesses da categoria como um todo. O sindicato se 

organiza com base no interesse de classe e tem por objetivo resolver problemas 

individuais e coletivos seja do ponto de vista salarial, trabalhista ou social e político. 

(CARNEIRO, 2011, p.3) 

Para este dirigente, não se pode confundir uma organização sindical com um clube. 

A organização de um clube é formada a partir de opiniões pessoais, simpatias, laços afetivos 

ou diversão e podem ser criados quantos clubes forem possíveis em uma determinada cidade 

sem trazer quaisquer danos aos trabalhadores, porque tem como finalidade o lazer ou o 

assistencialismo (TST, 2012, p.4). 

Já o sindicato por ser um instrumento de ação e de luta, tem que ser forte. E para ser 

forte não pode ter divisão: a unicidade sindical é a forma pela qual os trabalhadores e 

trabalhadoras se organizam. Por meio da unidade com liberdade e autonomia, a unicidade 

sindical garante a todas as correntes políticas, aos independentes e a qualquer liderança sindical 

o direito de disputar o poder dentro dos sindicatos podendo concorrer livremente nas suas 

eleições garantindo assim a democracia a liberdade e a autonomia. 

Expressando o pensamento da CTB (Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do 

Brasil) Carneiro (2011) sustenta que  
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Os defensores da Convenção 87 da OIT, digo, pluralidade sindical, partem de um 

conceito de liberdade e autonomia sindical baseado no direito individual restrito onde 

somente quem estiver associado ao sindicato tem direitos. Considera as faculdades das 

pessoas como ente isolado, ou o coletivo, amplo, considera que a convenção coletiva na 

verdade é o direito do capital escolher com qual sindicato ele vai negociar, já que os 

sindicatos passam a ser somente dos associados, e não mais de toda classe, é como fosse 

um clube. Os defensores do pluralismo, sejam disfarçados ou de forma explícita, não 

contam a verdadeira historia da unicidade sindical, não analisam de forma mais apurada a 

organização sindical, mentem ao negar que o pluralismo sindical, já foi instituído no 

Brasil e não deu certo – a Constituição Federal de 1934, no artigo 120, impôs a adoção da 

pluralidade sindical. A divisão e a corrupção foram tanto que em dois anos tiveram de 

fazer mudanças e acabar com o pluralismo (CARNEIRO, 2011:3). 

Enfático na defesa do imposto sindical, o dirigente da CTB diz que os defensores da 

liberdade e autonomia sindical, com o fim do imposto sindical e da estrutura corporativa 

mentem e negam que foi através da unicidade sindical que obtivemos grandes conquistas e que 

essa unicidade se constituiu no Brasil, como um instrumento de maior credibilidade e poder de 

unificação dos trabalhadores e da sociedade; que foi esta forma de organização sindical que nos 

permitiu lutar contra a ditadura militar, participar da campanha das Diretas Já, do impeachment 

de Fernando Collor de Mello, rompendo e superando os limites que lhe impunha a legislação 

autoritária do reconhecimento das centrais sindicais, constituindo hoje um movimento sindical 

autônomo e livre. 

Somente a unicidade sindical assegura a unidade dos trabalhadores em suas lutas e em 

defesa dos interesses da classe como toda. Na pluralidade, é diferente: porque tem no seu 

DNA, a fragmentação a pulverização, quebrando a classe trabalhadora naquilo que ela 

tem de mais sagrado para lutar que é a unidade de ação. A pluralidade se caracteriza pela 

existência de vários sindicatos e quantos sejam desejados, por seitas religiosas, por 

partidos políticos e até mesmo por patrões, ou por interesses individuais de grupos. 

Claramente, esta situação não favorece a união dos trabalhadores, enfraquecendo suas 

lutas. Enquanto a unicidade propõe a união dos trabalhadores de uma mesma categoria, de 

uma determinada base territorial, em um único sindicato visando o fortalecimento de suas 

lutas, a pluralidade propõe a desagregação a fragmentação da sua unidade, ao privilegiar a 

proliferação de entidades sindicais.(CARNEIRO, 2011, p.4) 

Por fim, este dirigente tem convicção que na unicidade sindical, o sindicato representa 

toda a categoria, independentemente de filiação, ao passo que na pluralidade ele representa 

unicamente os seus associados, o que rompe a unidade orgânica e política dos trabalhadores, 

contribuindo para o enfraquecimento de suas lutas e a desagregação do movimento sindical. 

A unicidade sindical por sua natureza aglutinadora reuniu os trabalhadores em um mesmo 

sindicato, possibilitando o estabelecimento do conceito legal de categoria profissional ou 

econômica. Representando toda categoria, independentemente de filiação ou não, este 

aspecto é mais um motivo que os trabalhadores e suas lideranças mais consequentes lutam 

e defendem a permanência da unicidade na Constituição Brasileira. É o conceito de 

categoria que permite aos sindicatos o instrumento de substituto processual. Ele necessita 

ser preservado, para garantir o direito coletivo da classe pluralidade sindical, por outro 

lado, em face de sua natureza desagregadora, não permite a existência do conceito legal 

de categoria profissional ou econômica, acabando assim com o estabelecimento de 

substituto processual, isso porque a pluralidade propicia e estimula a criação de sindicatos 
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por empresa, por departamento ou seção ou vários sindicatos na mesma empresa ou no 

mesmo departamento ou ainda na mesma seção. (CARNEIRO, 2011, p.5) 

Firme na recusa à aprovação da Convenção 87, da OIT, que ele identifica como 

disseminadora da pulverização e enfraquecimento sindical, o dirigente comunista argumenta 

que. 

As negociações coletivas e os acordos valem somente para os filiados aos sindicatos. 

Portanto, outra realidade devastadora para o movimento sindical e para a democracia, é o 

término do conceito jurídico de categoria profissional ocasionado pela pluralidade, isso é 

fato em países que adotaram a Convenção 87 da OIT. Temos assistido um capitalismo 

cada vez mais globalizado: Constantemente o capital faz fusões e surgem cada vez 

maiores conglomerados econômicos que ultrapassam as fronteiras nacionais. Por outro 

lado, a produção é cada dia mais enxuta a custos baixíssimos através da exploração da 

força de trabalho. Assim como a supremacia do capital financeiro tem provocado 

constantes crises, basta verificar o que esta acontecendo nos países europeus, onde 

predomina a pluralidade sindical. (CARNEIRO, 2011, p.6) 

A CTB entende que o desafio de um sindicalismo classista sintonizado com o futuro e 

engajado na defesa dos direitos coletivos de toda classe trabalhadora tem que ter clareza e 

entender que não se constrói a luta pelo isolamento, pela divisão, mas sim pelo fortalecimento 

das organizações sindicais.  

Devemos optar sempre por um movimento sindical unitário evitado a fragmentação. 

Neste sentido o sindicalismo classista não pode assumir proposições contrárias a bandeira 

da unidade, por isso defendemos a existência de sindicatos fortes de grande abrangência e 

representativo de toda categoria, exatamente no sentido oposto ao fracionamento, para 

demonstrar a força da união das categorias em grandes sindicatos (CARNEIRO, 2011, 

p.6). 
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7 SINDICALISMO: MOVIMENTO COM SINAIS TROCADOS E MÃOS 

INVERTIDAS. 

 
Por enquanto há escória de sobra. 

O tempo é escasso - mãos à obra. 

Primeiro é preciso transformar a vida, 

para cantá-la - em seguida. 

Os tempos estão duros para o artista: 

Mas, dizei-me, anêmicos e anões, 

os grandes, onde, em que ocasião, 

escolheram uma estrada batida? 

General da força humana - Verbo - marche! 

Que o tempo cuspa balas para trás, 

e o vento no passado só desfaça 

um maço de cabelos. 

Para o júbilo o planeta está imaturo. 

É preciso arrancar alegria ao futuro. 

Nesta vida morrer não é difícil. 

O difícil é a vida e seu ofício. 

(MAIAKOVISKI, Arrancar alegrias ao futuro). 

 

Sinais trocados, mãos invertidas, tempo de cartas embaralhadas. O título acima, no 

sentido dado por José Dari Krein, é que poderíamos definir como síntese do que afirmamos 

nesta tese.  Mobilizados pela assertiva Gramsciana, do “pessimismo da inteligência, otimismo 

da vontade”. Procuramos compatibilizar razão e vontade, com arguta capacidade de incidir nos 

processos reais do mundo, tanto na elaboração e análise teórica, combinadas com a ação 

prática, no estilo de “sonhar de olhos abertos e de fantasiar”, entendendo que no presente 

invertido que se projeta no futuro.  

Tudo o que é reprimido se desencadeia. É preciso, ao contrário, dirigir violentamente a 

atenção para o presente assim como é, se se quer transformá-lo”. Mas o presente também é, 

precisamente, o passado tal como se cristalizou seja nas relações e nas instituições sociais, seja 

na psicologia dos indivíduos. Daí a necessidade, para quem quer que queira mudar o presente, 

de estudar o passado. (Cerroni, 2012) 

Em plena concordância com Umberto Cerroni,  

Este estudo ilumina as raízes do presente, sua complexidade e sua “resistência”, e 

assinala, por isso, a dificuldade da tarefa de transformá-lo. De certo modo, a vontade de 

mudar escapa ao indivíduo e, por assim dizer, objetiva-se e racionaliza-se identificando os 

processos históricos que devem ser mudados para que o presente mude e para que os 

indivíduos mudem. Este é o momento do “pessimismo da razão”, a qual não 

simplifica,mas, pelo contrário, complica a ação, mostrando a espessura do problema a ser 

resolvido (CERRONI, 2012, p.2). 

Tanto no debate teórico, na arguição rigorosa da realidade, quanto na militância política 

engajada é necessário criar homens (e mulheres) sóbrios(as), pacientes, que não se desesperem 

diante dos piores horrores e não se exaltem em face de qualquer tolice. Isto também preveniria, 
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em política, o perigo oposto do moralismo isolacionista: “Os moralizadores – escreve Gramsci 

– caem no mais tolo pessimismo, já que suas prédicas deixam as coisas como estão”. Só a 

explicação racional dos processos pode produzir uma ação incisiva, uma vontade inflexível. 

Isto vale tanto para a política quanto para a ética de cada um (Cerroni, 2012) 

O difícil é a vida e seu ofício, é preciso transformar a vida para canta-la em seguida. Para 

o júbilo de uma humanidade emancipada há sinais no horizonte nos instigando a continuar 

lutando, para vamos arrancar alegrias ao futuro. Esta caminhada, mesmo quando pisamos 

terrenos áridos, planícies alagadiças, montanhas íngremes, nunca abandonamos a generosidade, 

ela nos orienta na tempestade do cada um por si, pois morrer não é difícil.  

Nossa tese, provisória como todo conhecimento, incompleta como todo processo de 

construção, contraditória como é a própria vida, por ora, se encerra. Discutimos que o 

movimento sindical, e dentro dele a Central Única dos Trabalhadores, está no fio da navalha, 

entre a subversão e a adaptação ao novo sócio-metabolismo do modo de produção capitalista. 

Como sujeitos históricos coletivos, permeados pela contingência da histórica. Os sindicatos 

enfrentam permanente o risco de serem seduzidos, cooptados ou corrompidos pela ideologia do 

capital ou pelo Estado, por tudo que discutimos até aqui, neste trabalho.  

Um processo de adaptação, burocratização e pragmatismo, que foi sendo incorporado 

pelos sindicatos e pelos dirigentes sindicais, produto do abandono das ideologias socialistas, 

que desde o seu nascimento o impulsiona num sentido anticapitalista.  Essa ideologia 

pragmática constrói e alimente a crença de que é possível reformar e humanizar o capital e o 

capitalismo, reformando-o de sua gênese e lógica selvagem, predatório, insustentável, 

irracional, para outra, humanizadora, sustentável, racional.   

Essa adaptação, a nosso ver, tem provocado um deslocamento da correlação de forças e 

uma reconfiguração do estado de ânimo da classe trabalhadora. Particularmente na CUT, pela 

sua importância política, sua história e de seu enraizamento social na vida dos trabalhadores, e 

dos movimentos sociais populares, que resistem e enfrentam, com as armas de que dispõe a 

barbárie capitalista neste tempo presente. 

Tal importância, contradição e complexidade coloca aos sindicatos e à CUT urgentes 

tarefas ideológicas, políticas e organizativas, no sentido de superar esse processo.  Exigências 

políticas imediatas, propriamente sindicais, combinadas com políticas estratégicas, de amplo 

alcance e relevância socioeconômicos e político-culturais. 

Os sindicatos não constituem uma realidade isolada dentro do mundo social, muito pelo 

contrário, estão inseridos nela e fazem parte importante dela. Não são, tampouco, células 
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herméticas, impermeáveis à mudança social e econômica, sofrem a influência positiva ou 

negativa da mesma. 

7.1 Navegar contra a correnteza, abrir caminhos 

Hoje as demandas que extrapolam a agenda sindical corporativa e economicista do 

sindicalismo que lutava apenas por emprego, salários. A questão é se essa agenda tem por 

objetivo responder não só às demandas da própria base social dos sindicatos, mas 

principalmente a possibilidade de se colocar como importante interlocutora política e social dos 

amplos setores marginalizados e sobrantes da sociedade?  

José Dari Krein afirma que  

O sindicalismo não recuperou o seu protagonismo na sociedade brasileira, no sentido de 

influir de forma mais decisiva em colocar na agenda nacional as reivindicações de 

interesse dos trabalhadores”. Segundo ele, apesar dos avanços visíveis em torno do 

aumento salarial, os sindicatos “não conseguiram mobilizar a sociedade em torno da 

bandeira da redução da jornada de trabalho”, e as “principais conquistas ocorreram não 

pela capacidade de mobilização, mas pela relação mais próxima com o governo. (KREIN, 

2012, p. 7).  

Na análise de Krein, pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e do Trabalho, da 

Universidade de Campinas, por um lado, os sindicatos obtiveram algumas conquistas, 

especialmente nas negociações salariais, o que deve aumentar a sua representatividade junto 

aos trabalhadores de base de representação em relação às questões mais corporativas. Ou seja, 

diz ele, os sindicatos estão conseguindo colocar mais dinheiro no bolso de seus representados.  

Mas, alerta Krein(2012), fortalece-se nas ações corporativas, levando a defender 

bandeiras que são bastante problemáticas para pensar uma sociedade mais justa e equitativa e 

um Estado com capacidade de desenvolver políticas universais, tais como a luta recente pela 

isenção do imposto de renda para o bônus recebido em forma de PLR (Participação nos Lucros 

e Resultados)”. De acordo com ele, se trata de “uma bandeira que pode levar os trabalhadores 

nos setores mais organizados a ter mais dinheiro no bolso, mas prejudica a sociedade na 

perspectiva de construir políticas universais e gerais para toda a população 

 “O sindicalismo não recuperou o seu protagonismo na sociedade brasileira, no sentido de 

influir de forma mais decisiva em colocar na agenda nacional as reivindicações de 

interesse dos trabalhadores” e cita como exemplo a luta pela redução da jornada de 

trabalho: “Os sindicatos não conseguiram mobilizar a sociedade em torno da bandeira da 

redução da jornada de trabalho. Algumas categorias conseguiram reduzir a jornada de 

trabalho, mas a campanha pública pelas 40 horas semanais, que era a grande bandeira dos 

centrais sindicais há dois anos, não está na agenda política”, (KREIN, 2012, p.4). 

Krein alerta que se tomarmos, do ponto de vista das centrais sindicais, as principais 

conquistas ocorreram não pela capacidade de mobilização, mas pela relação mais próxima com 
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o governo. Em sua análise, entre as conquistas, na aproximação com o governo destaca-se a 

política de valorização do salário mínimo, que ele consideram, do ponto de vista social, da 

distribuição de renda, do combate à pobreza, essa foi a principal política pública brasileira no 

período recente. Até, porque, boa parte das políticas de transferência de renda e de seguridade 

social está vinculada ao salário mínimo.  

Entre os fatores que dificultam uma ação mais contundente do movimento sindical 

brasileiro, na opinião de Krein, é a sua fragmentação.  

A divisão do movimento sindical em varias centrais está relacionada a concepções 

diferenciadas de enxergar o papel dos sindicatos ou, mesmo, a interesses da manutenção 

do poder político de determinados dirigentes. Prova da grande fragmentação e disputa por 

espaço entre as centrais manifestou-se faz poucos dias com a indicação do novo ministro 

do trabalho. Logo após a indicação começou a disputa pela indicação dos postos chaves 

no ministério. (KREIN, 2012 p.5) 

Ao analisar os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, 

verificamos que a taxa de sindicalização é de 17% do total dos ocupados e de 26,4% dos 

assalariados com carteira, A PNAD 2009 revela que o número de trabalhadores associados a 

sindicato cai e de contribuintes para a Previdência sobe. Em 2009, 16,5 milhões de 

trabalhadores eram associados a algum sindicado, o que representa 17,7% da população 

ocupada.  

Houve uma redução de 1,9% em relação a 2008, quando o percentual foi 18,2%. A 

região Sul tinha o maior percentual de trabalhadores sindicalizados (20,7%) e a região Norte, o 

menor (14,1%). O número de trabalhadores contribuintes do instituto de Previdência, por outro 

lado, continua aumentando. Em 2009, cerca de 49,6 milhões de trabalhadores, 53,5% do total 

da população ocupada, contribuíam para a Previdência, em 2008, eram 48,1 milhões (52,1%) e 

em 2004 o percentual era de 46,4%. 

Segundo a PNAD (2009)Trabalho com carteira assinada manteve crescimento, tanto no 

ano, quanto em relação a 2004. Em 2009, mais da metade da população ocupada (58,6%) era de 

empregados, 20,5% eram trabalhadores por conta própria, 7,8% trabalhadores domésticos, e os 

empregadores eram 4,3%. Os demais 8,8% eram trabalhadores não remunerados (4,6%), 

trabalhadores na produção para o próprio consumo (4,1%) e na construção para o próprio uso 

(0,1%).  

Entre os 54,3 milhões de empregados, 59,6% (ou 32,3 milhões) tinham carteira de 

trabalho assinada, 12,2% eram militares e estatutários e 28,2% não tinham carteira de trabalho 

assinada. O Sudeste tinha o maior percentual de trabalhadores com carteira de trabalho assinada 

(67,3%) entre os empregados, e o Norte, o menor (42,4%). A participação dos trabalhadores 

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/509066-o-nome-que-carrego-e-uma-bandeira-brizola-neto-fala-do-seu-perfil
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/509066-o-nome-que-carrego-e-uma-bandeira-brizola-neto-fala-do-seu-perfil
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/509121-centraisdisputampostoschavenoministeriodotrabalho
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com carteira entre os empregados cresceu em relação a 2004 (quando era de 54,9%), enquanto 

a dos sem carteira caiu (era 33,1% em 2004).  

Em todos os grupamentos de atividade foi confirmada a tendência de aumento da 

participação dos empregados com carteira de trabalho assinada. Em 2009, havia 7,2 milhões de 

trabalhadores domésticos no país, e em relação a 2008, o contingente cresceu 9%. No mesmo 

período, houve crescimento de 12,4% (ou mais 221 mil trabalhadores domésticos com essa 

garantia trabalhista) no número de trabalhadores domésticos com carteira assinada (2,0 

milhões). Entre 2004 e 2009, enquanto o contingente de trabalhadores domésticos cresceu 

11,9%, o de trabalhadores domésticos com carteira aumentou 20%. 

Diante desses dados de realidade, Krein discute que, 

Se compararmos esse número internacionalmente, o valor de trabalhadores sindicalizados 

não é baixo. Existem hoje 11,1 milhões de trabalhadores brasileiros sindicalizados. A taxa 

de sindicalização cresceu entre 2003 e 2006. Em 2006, ela era de 28,8%, mas caiu depois 

de 2007 porque cresceu muito mais intensamente o número de trabalhadores com carteira 

de trabalho assinada e o número de sindicalizados ficou estável. Entre 2006 e 2009, houve 

um acréscimo de 500 mil sindicalizados no emprego formal. Ou seja, a sindicalização 

cresceu mais intensamente nos primeiros anos do governo Lula e se estabilizou depois de 

2006. É um dado estranho, pois no melhor momento do mercado de trabalho brasileiro, 

com queda do desemprego, melhora nas negociações salariais (sindicatos conquistando 

coisas) e com um presidente sindicalista, a sindicalização em termos proporcionais cai. 

Uma hipótese que necessita ser confirmada é que houve uma reconfiguração das classes 

trabalhadoras, com a geração do emprego em setores com menor tradição sindical. O 

comportamento apresenta algumas diferenciações importantes, por exemplo, a taxa cresce 

entre as mulheres, trabalhadores rurais e na região nordeste (KREIN, 2012, p.6). 

Pochmann faz importante ressalva sobre esse fenômeno apontado pela PNAD, 

Pochmann (2012). No Brasil, hoje o centro do mercado de trabalho é a terceirização da 

economia, em que são os serviços os responsáveis por cerca de 70% das ocupações geradas. 

Com uma nova configuração do mercado de trabalho que implica no surgimento de outra classe 

trabalhadora, submetida a graus de exploração mais sofisticados do que aqueles que vigoravam 

quando a indústria era o centro da geração dos postos de trabalho. Ao mesmo tempo, há o 

reconhecimento também de que o rigor dessa estruturação do mercado de trabalho ganhou peso 

recentemente pela formalização e expansão dos postos de trabalho na base da pirâmide social.  

Por fim, voltando a Krein (2012), e ao tema da sindicalização, comparando 

internacionalmente, a taxa de sindicalização não é baixa porque há, nos países mais 

desenvolvidos, uma queda acentuada na taxa da sindicalização nos últimos 20 ou 30 anos. Na 

França, a taxa de sindicalização é de 8%. Na Espanha e na Alemanha, as taxas são compatíveis 

com a brasileira.  

Claro que não é possível comparar com a Suécia, onde a taxa de sindicalização é de 

90%, ou com a Noruega, onde é de 80%. Nesses países, além de haver uma tradição social 
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democrata muito importante, o acesso ao seguro desemprego está associado à sindicalização. 

No caso do Brasil, se tem um desestímulo à sindicalização, porque o resultado das negociações 

é estendido a toda a categoria, e não somente aos trabalhadores associados. 

Sobre a relação com o governo, de origem sindical, e sobre o permanente risco da 

cooptação, do transformismo, no sentido da colaboração de classes, e de se tornar correia de 

transmissão do Estado, Krein avalia as vantagens e desvantagens.  

Algumas questões foram encaminhadas pela relação com o governo e não pela 

capacidade de mobilização. Talvez a exceção foi na crise de 2009, em que as centrais 

pressionaram o governo para a adoção de políticas anticíclicas, as quais foram 

importantes para os efeitos da crise terem menor impacto no país. Foi um momento de 

muitas mobilizações e greves setoriais. A grande questão é deixar claro para o conjunto 

da sociedade que o movimento sindical precisa afirmar a sua autonomia em relação ao 

governo para o bem da democracia e da própria manutenção da credibilidade do 

movimento sindical.  A autonomia não significa amarrar o movimento sindical, mas dele 

exercer o seu papel na sociedade no sentido de vocalizar as aspirações dos trabalhadores. 

(KREIN, 2012, p.7) 

Sobre a o novo sócio metabolismo do capital, a representação sindical, sua crise, suas 

novas demandas e tarefas, Pochmann( 2012) afirma que questão nova do ponto de vista 

estrutural é a formação de uma nova classe trabalhadora fundamentada no trabalho imaterial. É 

justamente aquele trabalho cujo resultado não é algo concreto, palpável, como o que 

predominou na antiga classe trabalhadora material, que envolvia a indústria, a agricultura e a 

construção civil.  

Para Pochmann, esssa expansão da classe trabalhadora está submetida a um grau de 

alienação muito grande, alienação esta que decorre do esvaziamento e da fragmentação das 

ciências humanas no Brasil, da incapacidade da pesquisa social em identificar essa situação 

nova do ponto de vista da exposição do trabalho imaterial. Que se desdobram em quatro ordens 

de análise. 

A primeira é o novo paradigma tecnológico, a baixa capacidade de articular problemas 

em relação à dimensão da jornada de trabalho, que é decorrente da introdução de novas 

tecnologias de comunicação e informação (telefonia celular, internet, Ipod, tablets), que 

fazem com que a pessoa continue conectada ao trabalho 24 horas por dia. O trabalho 

imaterial é “reportável”, ou seja, a pessoa o realiza em qualquer lugar, em qualquer 

horário. A segunda, a dificuldade da estrutura sindical em capturar e compreender essa 

transformação profunda no mundo do trabalho atual. Os sindicatos terminam defendendo 

mais o passado do que sendo protagonistas do futuro.  

Terceiro, a desconexão entre a regulação pública do trabalho com a realidade do trabalho 

imaterial. O direito do trabalho, tal como o conhecemos, leva em conta o local específico 

da atuação do trabalhador. Os direitos trabalhistas (jornada de trabalho, descanso 

semanal, férias, acidentes de trabalho, etc.) valem somente quando a pessoa está 

exercendo seu trabalho no local designado para isso. Quando ela não está nesse local, os 

direitos não estão conectados com ela. Como o trabalho imaterial vem sendo realizado de 

forma cada vez mais distante do espaço em questão, há um descolamento da regulação 

pública. Em quarto lugar, um esvaziamento das políticas públicas, a baixa efetividade da 

atuação do Estado através de políticas de emprego, de qualificação, de coesão e 

convergência coletiva. O que vemos é um crescimento da individualização do trabalho. 
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Os novos métodos de gestão empresarial aprofundam o individualismo, a competição 

entre os trabalhadores. Isso afasta crescentemente a compreensão da classe trabalhadora 

em si. (POCHMANN, 2012, p.2) 

Noutra linha de análise, Coutinho (2000), com aporte das categorias gramscianas, o 

que se reitera no Brasil são as estratégias da revolução passiva, transformismo e processos de 

cooptação.  É neste terreno adverso, segundo o autor, que se constitui o que a literatura analisa 

como o velho e novo sindicalismo ou o sindicalismo que busca apenas reformar o capitalismo e 

aquele que, nos seus limites, busca superar as relações capitalistas e sues processos educativos.   

Essas determinações, segundo Oliveira (2007), entre outras, ao invés de alargar e 

socializar a política incluindo na agenda demandas históricas dos movimentos sociais e dos 

sindicatos vinculados na tradição da esquerda, a estreita, levando a um profundo divisionismo 

no campo sindical e parlamentar, diminuindo o poder de resistência e de ações nas políticas nos 

âmbitos estaduais e municipais e no interior do governo federal.  A saída de centenas de 

sindicatos da CUT e criação de outras centrais e a saída de um grupo expressivo de 

parlamentares do PT formando um novo partido expressam esse fraturamento. 

Num cenário internacional e nacional marcado pela regressividade dos direitos e 

agressividade do capital, de da desregulamentação de leis trabalhistas, da precarização 

crescente das condições e relações de trabalho, do aumento do subemprego, da recorrência à 

subcontratação, da ampliação do chamado “exército industrial de reserva”, da fragmentação 

dos trabalhadores, do ataque frontal, ou discreto, aos sindicatos de trabalhadores etc. 

Essas mudanças, e seus impactos profundos, resultaram em retração significativa das 

ações sindicais. A captura da subjetividade e da objetividade do trabalhador pelo capital é um 

risco. Entre os objetivos estratégicos de emancipação política e social da classe trabalhadora e o 

contundente quadro de desespero dos trabalhadores que procuravam os sindicatos em busca de 

respostas concretas que dessem conta de sua sobrevivência numa conjuntura de crescente 

desemprego e precarização das condições de vida, arquitetou-se uma ponte, uma mediação, 

uma contraditória travessia.  

Numa “travessia”, só a práxis pode nos conduzir ao caminho, com esperança e 

perspectiva de se alcançar a outra margem da viagem, conforme alerta Frigotto Os riscos são 

muitos, ela se dá no plano da práxis, sobre uma realidade concreta, muitas vezes adversa. De 

um lado a urgência de ação em face de desafios de uma realidade embrutecedora pode nos 

condenar ao imediatismo e ao pragmatismo, de outro, a falta de uma teorização que parta da 

materialidade das relações sociais pode conduzir ao dever ser, a posições idealistas e 

imobilizadoras. A superação destes riscos só pode dar-se mediante a ação refletida, ou seja, 

mediante a práxis (Frigotto, 1999). 
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O movimento sindical, como instituição produzida nas contradições do modo de 

produção capitalista, é produto histórico, da luta de classes, e se move pelas circunstâncias 

colocadas pela própria história, que, na alerta de Marx, é a própria luta de classes. 

Assim, esta análise não é neutra ou desinteressada. Nosso olhar de pesquisador e 

militante está eivado de ideologia (visão do mundo social) e tomado por escolhas políticas, que 

vê na neutralidade e na objetividade uma sedutora armadilha positivista e pseudocientífica. 

Portanto, uma experiência com a marca da coragem. Daí decorem particularidades e fatores que 

tanto geram a sua riqueza quanto, muitas vezes, representam dificuldades e estabelecem 

desafios a serem superados. 

Dentre estes elementos inovadores, instigantes e difíceis, podemos apontar o empenho 

efetivo em produzir conhecimento científico. A pretexto de se fazer “ciência objetiva” por um 

lado, e de “não trair” princípios, doutrinas e dogmas, que têm muita serventia para as seitas e os 

guetos fundamentalistas e religiosas, por outro, o discurso de “não se sujar” com as impurezas e 

as lamas presentes no exercício da caminhar, tornam a busca de alternativas ao flagelo social 

neoliberal, que contamina nosso planeta, um horizonte mais distante, beirando à imobilidade E 

o sempre presente fetiche da produtividade e da criação do cidadão produtivo e competitivo tão 

em voga na ideologia do capital.  

No que diz respeito à área de conhecimentos históricos e ao processo do fazer histórico 

dos trabalhadores, estes desafios se traduzem na necessidade de superar uma visão positivista e 

evolucionista da história e de um processo civilizatório idealista. Trata-se, portanto, de 

aproximar a história da vida, do mundo material concreto, do concreto pensado. Desenvolver a 

compreensão do conhecimento histórico e de seus sujeitos como um recurso estratégico, que 

nos permite estabelecer claramente os nossos objetivos em relação ao futuro e nos auxilie a 

enfrentar os desafios do presente, à luz da experiência acumulada pela humanidade, pela 

sociedade brasileira e pela classe trabalhadora.  

7.2 O que fazer: Formação e ação política coletiva, ferramentas estratégicas 

 

A formação política se constitui uma das áreas estratégicas do movimento sindical e 

popular, para disputa de hegemonia contra a ideologia, a política e a economia capitalistas. 

Disputar hegemonia é disputar projetos de mundo, de Estado, de sociedade e de seres humanos. 

É verdade que vivemos um tempo complexo, com profundas e aceleradas mudanças.  
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Na disputa de hegemonia ideológica, política e social, de classe e ação política dos 

trabalhadores, mais do que nunca os sindicatos precisam investir na formação político-

ideológica  junto aos dirigentes, militantes, trabalhadores sindicalizados e na sociedade. 

Vimos neste trabalho que os sindicatos devem atuar como educadores coletivos da 

classe para sua emancipação, e para disputar hegemonia na luta contra o capital e suas 

ideologias. A crise social e seus elementos sócio-regressivos só aprofundaram as tentações 

neocorporativas e as práticas burocráticas sob o discurso de sobrevivência e da prática possível 

diante das dificuldades da ofensiva do capital.  

Reiteramos que, para a produção de seus valores, a burguesia conta com os aparelhos 

de hegemonia como o próprio Estado e suas instituições, os meios de comunicação, a educação, 

e etc. No caso da classe trabalhadora, ela conta com os sindicatos, os movimentos sociais e os 

partidos operários. 

A formação humana, política e ideológica, historicamente, têm tido um papel 

importante e estratégico na construção coletiva da concepção sindical, de uma cultura de classe 

e da identidade da classe trabalhadora. Trabalha com o resgate da trajetória dos trabalhadores 

(as) e do seu papel enquanto agentes de transformação da sociedade. Cria as condições para que 

esses trabalhadores (as) possam questionar e teorizar a partir da apropriação do seu 

conhecimento acumulado e de sua própria prática. É um instrumento capaz de, cotidianamente, 

aumentar o potencial e a qualidade de intervenção do sindicato na sociedade. 

O sindicato como elemento de mediação essencial para organização e consciência de 

classe, tem como uma de suas funções possibilitar aos trabalhadores o pleno desenvolvimento 

de suas potencialidades, em contraposição a modelos que se centram no discurso do educador 

sobre o objeto de estudo, com poder de qualificar o conhecimento do educando como certo ou 

errado. 

O saber, coerentes com nossos referenciais de análise, Marxiano, Gramsciano e 

Freireano, não é entendido como algo estático e acabado que o educador entrega aos 

educandos; antes, é um direito cuja conquista exige esforço individual e coletivo. O princípio 

pedagógico subjacente é de que as palavras, conceitos e teorias só constituirão um 

enriquecimento se forem resultado e prolongamento da nossa experiência e conquista pessoal, 

incorporados à vida, em todos seus aspectos, dos trabalhadores. 

No desejo de contemplar as particularidades de vida e trabalho dos trabalhadores, a 

formação e a comunicação se defrontam com a variabilidade do mundo do trabalhador. 

Entendendo que determinados usos linguísticos cristalizam e reafirmam posturas ideológicas 

que tratam como idêntico o que é plural, deixando passar despercebida a necessidade de 
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intervir com políticas específicas para tratar a diferenciação, a Escola prefere falar não em 

mundo do trabalho, mas em mundos do trabalho, com o intuito de dar evidência a esse caráter 

plural das relações de trabalho e das organizações de processos produtivos. 

Ao mesmo tempo em que respeita essa diversidade dos mundos do trabalho e dos 

trabalhadores, procura cultivá-las, convencida de que a diversidade, quando não escamoteia os 

conflitos, mas os reconhece e os enfrenta, enriquece as partes envolvidas. Por isso, dá destaque 

a dois temas que perpassam transversalmente seu plano de trabalho, sendo abordados de 

diferentes maneiras nas atividades de formação. Trata-se das questões de gênero e raça. 

O sindicato deve (ou deveria ser, mas nem sempre é) um espaço de formação de 

mulheres e homens de múltiplas raças e etnias. A questão de gênero não é um problema a ser 

discutido apenas por mulheres, assim como raça não é questão apenas para negros ou etnias 

frequente e, muitas vezes, impropriamente denominadas “minoritárias”. Essas são questões que 

afetam toda a sociedade, e a classe trabalhadora deve formular suas próprias políticas de 

reconhecimento e valorização positiva da diferenciação e de enfrentamento do preconceito e da 

opressão.  

Assim, o sindicato deve e pensar essas diversas questões, procurando conjugar 

dialeticamente o individual ao coletivo, o rigor à criatividade, eis o grande desafio que se tem 

pela frente, na busca de homens e mulheres capazes de intervir numa sociedade dinâmica e 

conflitiva enquanto indivíduos autônomos unidos por uma mesma vontade política. 

Novos e antigos dirigentes devem aprofundar o conhecimento sobre as transformações 

que estão ocorrendo no mundo do trabalho, as mudanças na economia e na política, o papel das 

novas tecnologias, a questão do desemprego estrutural, da informalidade que cresce da 

violência como produto da desigualdade social e da concentração absurda de rendas que existe 

no mundo hoje, e no Brasil principalmente. 

Devem buscar entender os problemas relacionados com a gestão dos sindicatos, da 

administração financeira, das relações com os funcionários, do cotidiano da máquina sindical. 

Enfrentar a burocratização, cada dia mais presente nos sindicatos.  

Como a formação e a ação política devem enfrentar questões como racismo, 

machismo, e outros preconceitos na nossa sociedade e nos sindicatos? Não basta criar 

secretarias de mulheres e de negros ou antirracismo, a verdade é que o movimento sindical é 

machista, é racista, isso só se supera com combate político, enfrentando cotidianamente as 

manifestações, posturas, falas e gestos machistas ou preconceituosos nos sindicatos, nas 

assembleias, nos locais de trabalho, ajudando a problematizar, discutir e elaborar propostas, 
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mas é preciso que isso se desdobre em outros espaços, como na empresa, no serviço público, na 

escola, na família, nas relações informais, na comunidade.  

Os movimentos antirracistas, anti sexistas e feministas têm crescido em suas 

influências, muitos sindicatos já criaram secretarias específicas, na CUT os coletivos de 

mulheres e anti racista sempre tiveram atuações afirmativas, e precisam ser fortalecidos. Os 

sindicatos devem olhar isso como essencial para construir um projeto de sociedade 

emancipada, livre, solidária e que respeite a diversidade cultural. 

Nos sindicatos a formação e deve servir de instrumento, ferramenta, para construir 

novas lideranças, novos militantes. Muitos trabalhadores e trabalhadoras conhecem o sindicato 

através das assembleias, das mobilizações, das negociações salariais, mas não entendem muito 

bem o que é o sindicato, de onde veio, para que serve como se organiza. Muitos só buscam o 

sindicato na hora das dificuldades, não se sentem pertencentes ao sindicato. 

Muitos desses trabalhadores, nas lutas, se aproximam e depois são convidados a ser 

dirigentes, e não sabem exatamente o que fazer na diretoria, que função desempenhar, como 

pode ajudar, e os dirigentes mais velhos podem ajudar na participação dos novos dirigentes, 

mas é papel da formação criar condições dele se formar, com cursos, oficinas, palestras, 

seminários, enfim. 

Dados de 2011, segundo os indicadores da Pesquisa Mensal de Emprego (PME), 

divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Complementarmente, 

serão utilizadas as informações da Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED), do 

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos que mostram que mais de 

40% da força de trabalho no Brasil estão na informalidade, são trabalhadores desempregados, 

precarizados, terceirizados, que sobrevivem sem proteção de leis trabalhistas, sem acesso à 

previdência social, sem garantia de futuro. Sem direitos, sem organização sindical, sem 

instrumentos de defesa e luta por sua dignidade humana, social e política. 

E os sindicatos ainda hoje só olham para os trabalhadores de carteira assinada, com 

emprego formal. Nas políticas estratégicas para os desempregados, trabalhadores informais, 

terceirizados, precarizados, e nenhuma intervenção estruturante para a questão do trabalho nas 

metrópoles. Nossos sindicatos ainda estão presos ao passado fordista, isto é, ao mercado de 

trabalho das grandes corporações, de endereço determinado. Essa massa de trabalhadores estão 

buscando formas alternativas de viver e de se organizar politicamente, veja a multidão de 

camelôs, E a maioria dos desempregados são jovens, são mulheres, moram nas periferias, nas 

favelas, são exércitos de reserva do narcotráfico.  
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Precisam dialogar com a juventude trabalhadora, ouvir suas reivindicações, entender 

sua linguagem, que se expressam nas artes, na musica, nas manifestações culturais, no 

movimento estudantil, mas principalmente nos movimentos de rebeldia, presente nas 

comunidades, nas periferias, como Hip Hop, Funk, grafites, esportes. Se os jovens não vêm ao 

sindicato é porque nossa prática e nossos discursos lhes são estranhos, corporativos, 

envelhecidos, burocratizados, carrancudos mesmo. Eles vão buscar refúgio em outros lugares, 

como drogas, seitas evangélicas, torcidas organizadas, etc. 

A consciência ambiental está crescendo nos movimentos sociais, as lutas pela 

preservação da água, da natureza, das praias, contra a poluição, os desmatamentos, e destruição 

da natureza, mas ainda é pouco. O capitalismo é o grande responsável pela destruição da vida, 

do ecossistema. O capitalismo sobrevive da produção de lucro, da exploração do trabalho 

humano e da natureza, e para isso ele destrói as forças produtivas. Ele é um destruidor de forças 

produtivas. Defender a natureza é combater o capitalismo, isso o movimento sindical está 

começando a compreender. 

 

7.3  Ser dirigente ou militante: Elementos para pensar uma nova ética sindical 

 

A porta da verdade estava aberta, 

mas só deixava passarmeia pessoa de cada vez. Assim 

não era possível atingir toda a verdade,porque a meia 

pessoa que entrava 

só trazia o perfil de meia verdade. 

E sua segunda metadevoltava igualmente com meio 

perfil.E os meios perfis não coincidiam.Arrebentaram 

a porta. Derrubaram a porta.Chegaram ao lugar 

luminoso, onde a verdade esplendia seus fogos. Era 

dividida em metades, 

diferentes uma da outra. 

Chegou-se a discutir qual a metade mais 

bela.Nenhuma das duas era totalmente bela. 

E carecia optar. Cada um optou conformeseu capricho, 

sua ilusão, sua miopia. 

(C. DRUMMOND ANDRADE,A verdade) 

Sobre a prática, a contradição, e sua relação com a teoria, adverte Mao Tse Tung 

A atividade do homem na produção é a sua atividade prática mais fundamental, a que 

determina todas as demais atividades. O conhecimento do homem depende 

principalmente da sua atividade na produção material. No decurso desta produção o 

homem vai conhecendo gradativamente os fenômenos, as propriedades e as leis da 

natureza, bem como as relações entre ele próprio e a natureza. Não é possível adquirir 

nenhum destes conhecimentos fora da atividade da produção. A prática social do homem 

compreende não somente a atividade na produção, mas diversas outras formas como luta 

de classes, vida política, atividade científica e artística. O conhecimento que o homem 

possui em sua mente apenas fica confirmado quando consegue os resultados esperados no 

processo da prática social. Para uma pessoa atingir aquilo que almeja, seja modesto ou 

grandioso, tem que fazer concordar as suas ideias com as leis do mundo exterior, com as 

leis sociais. Se não conseguir conciliar suas ideias com o mundo objetivo, fracassa na 
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prática. O critério da verdade não pode ser outro que não a prática social. (MAO TSE 

TUNG, 2008, p.19). 

Os elementos que abaixo elencamos e discutimos como contribuição à elaboração de 

uma ética sindical, são produtos da nossa longa práxis de militante e educador sindical.  

Descobrimos que porta de entrada do sindicato, para a maioria dos dirigentes e militantes 

sindicais, é a prática, a experiência da luta direta, dos enfrentamentos.  

A partir dela muitos trabalhadores e trabalhadoras saem de seus locais de trabalho e 

assumem um cargo ou uma função no aparelho sindical, como dirigente. Ao chegar à estrutura, 

muitas vezes desconhecendo seus processos internos de funcionamento, sua cultura interna, seu 

emaranhado burocrático e as micro relações de disputas de poder, de costumes, enfim, precisam 

tomar decisões, fazer “as coisas andarem, responder ao que a categoria cobra” e vão se 

movimentando na máquina e no movimento, mesmo sem conhecer o terreno onde estão 

pisando.  

Outros dirigentes sindicais passam anos, mandatos após mandatos dentro do sindicato 

sem saber qual o seu verdadeiro papel, para que foram criados, e a que serve. É bem verdade 

que a “culpa” não cabe apenas a ele, mas, principalmente, ao próprio sindicato não lhe 

possibilita qualquer tipo de formação, não o qualifica política e ideologicamente para entender 

o sindicato como instrumento de transformação social e defesa dos direitos. Muitos não têm a 

extensão da importância histórica e política deste instrumento de classe. São tomados de uma 

vontade de acertar, de fazer, que se confunde com um desorganizado voluntarismo militante. 

O próprio dirigente, em geral, também se preocupa muito pouco com isto e, na falta de 

uma política de formação, acaba saindo da diretoria do sindicato do mesmo modo que entrou. 

Muita tem menosprezo pela formação, acham-na de menor importância. Assumem um 

praticismo sem reflexão, vazio de estudo, carregado de palavras de ordem, parecem latas 

barulhentas às vezes se movendo na superfície da política cheia de preconceitos, de preguiça 

teórica, e com pouco ou nenhum conhecimento político e de teoria. 

Às vezes constroem um pequeno latifúndio político em área de domínio, onde se sente 

dono, todo poderoso, chefe, mini monarca, aprendiz de déspota. Uma miniatura de sua visão de 

poder, do que faria se tivesse em mãos o aparelho de Estado, o governo, o orçamento e a 

máquina pública (carros, telefones, computadores, subalternos). Ou é um simulacro de 

empresário, com DNA de capitalista circulando nas veias, coração e mente. 

Muitos assumem postura e práticas mandonistas, arrogantes, burocratizantes, etc. Sem 

projeto estratégico, sem metas coletivas definidas, vão se movendo ao formato das ondas, 

seguindo o rumo da maré. Quem não tem caminho definido, caminha sem rumo, qualquer 

caminho serve, e sem ter certeza onde quer chegar, fica fazendo as mesmas coisas ao longo do 
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tempo, caem na rotina, na monotonia, no automatismo das “tarefas cotidianas”, fazendo 

diariamente tudo quase sempre igual, do amanhecer ao fim da noite, colocando a vida sindical 

numa espécie de piloto automático. 

Para certos sindicalistas basta ir à escola, à empresa, ao banco, à loja, ao canteiro de 

obras, à fábrica (dependendo do ramo onde atua), falar no carro de som, distribuir um jornal de 

vez em quando, fazer uma visita burocrática “à base” e pronto, está com a “consciência 

tranquila do dever cumprido”.  

Eis, então o protótipo do dirigente sindical. São poucos aqueles que leem jornal 

diariamente, discutem os conteúdos do que leram, refletem e comparam, criticam, discutem, 

analisam a conjuntura para além das aparências descritas pelas manchetes ou pelas opiniões dos 

colunistas. Muitas vezes saem repetindo uma informação pela metade, uma versão deformada 

do fato em si. Ouvem pouco, na verdade detestam ouvir, não têm paciência com os argumentos 

dos outros.  

Poucos se interessam pelo estudo e aprofundamento de economia, de política 

internacional, de políticas públicas, de educação, de meio ambiente, de direitos humanos, de 

preconceitos, de ideologia, de cultura, enfim. Nas reuniões de diretoria há pouca prioridade 

para o debate de conjuntura, de estratégias políticas de longo prazo, de reflexão crítica e 

autocrítica sobre sua própria prática.  

Confundem a análise da conjuntura e da correlação de forças na luta de classes com 

meros informes, repasses de decisões de reuniões, relatos de plenários, ou agendamento de 

tarefas e planos de lutas. Poucos sindicatos pautam análise de conjuntura em suas reuniões, 

quando muitos elas se reduzem a confrontação de posições das tendências ou marcação de 

posição sobre “a verdades que temos”, contra “os equívocos e erros que outros carregam”. 

Sempre estamos certos, os outros é que não têm a certeza que temos. Errados são os outros! 

A maior parte do tempo se discute administração, questões internas, burocracia da 

máquina, cobrança ou vigilância sobre a prática ou o que pensa ou faz o outro colega de gestão, 

da outra corrente, ou da outra empresa, ou da outra fábrica. Quando se tem correntes diferentes 

na mesma direção, a demarcação de posição e a luta por hegemonia interna ficam mais 

evidentes.  

Controlar a tesouraria, o talão de cheques, a conta bancária, as chaves dos carros, e ter 

domínio pleno da secretaria geral é o que mais causa disputa na conformação da hegemonia 

interna da entidade. As montagens das chapas, a disputa pelos cargos, as negociações dos 

congressos, os arranjos das plenárias, a “contagem de garrafinhas” faz desperdiçar enormes 

energias políticas e esgarçam os tecidos éticos e políticos das vanguardas e às vezes a troco de 
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tudo se esvaziar alguns meses depois de assumir o mandato. A correlação de forças, quando 

não bloqueia, emperra, tornam verdadeiros fantasmas a amedrontar o sono dos vivos, que 

assumiram o mandato e estão trabalhando! Um dia os fantasmas voltam, para recompor a 

correlação estática, inerte e burocrática. 

Como cuidam apenas de suas tarefas individuais, de seu micro espaço de poder, são 

poucos os que leem contratos coletivos, os textos dos dissídios das outras empresas, fábricas, 

fazendas, bancos, lojas ou órgãos que não sejam o seu. São sindicalistas de uma empresa só, de 

seu local de trabalho só, de sua base, de seu “feudo”, que não pode ser “abandonado” senão os 

piratas entram e desapropriam seu trunfo de pode.   

O corporativismo fica evidente, minha empresa ou meu órgão primeiro. Negam na 

prática, de forma consciente ou não, a solidariedade, a visão de classe, a luta geral, a 

emancipação coletiva, que originou a árvore do sindicalismo, e deu frutos duradouros, do 

internacionalismo proletário, da unidade dos trabalhadores contra o capital e o Estado burguês. 

Reduzem tudo ao sindicalismo de conquistas pontuais, de campanhas salariais, de defesa do 

assalariamento, de negociação do valor da venda da força de trabalho.  

Há muitos sindicatos que possuem bibliotecas, que o departamento de formação 

compra livros, centros de memórias, centro de vídeos, mas poucos gastam seu precioso tempo 

lendo, consultando, escrevendo. Muitos sindicalistas acham desnecessário existir departamento 

de formação, ou o tratam com desdém, com menosprezo, quase sempre sem recursos.  

Na hora de montar as chapas, escolhem os “cargos que tem poder”. E a formação, a 

cultura, as políticas sociais?  Ficam para na repartição das sobras. Gênero? Entrega para alguma 

mulher da chapa! Quando possuem essa secretaria. Raça? Entrega para algum negro ou negro, 

para garantir que respeita a diversidade! Essa política está matando o sindicalismo combativo, 

classista e anticapitalista! Formação é visto como gasto, como custo, como excedente, não 

como investimento político, como produção de novos militantes, como instrumento para 

renovar e reinventar a ação sindical. 

Sem formação intelectual mais ampla que o corre-corre do cotidiano? Um 

sindicalismo que não discute estratégia só fica na tática! Um movimento que não se alimenta de 

utopias, vive escravo do pragmatismo, submisso à mordaça do possível! 

Quantos, depois que entram na máquina, se afundem na micro física do poder se 

preocupam em voltar a estudar?  Em fazer uma graduação ou uma pós-graduação, ir a uma 

palestra, um evento científico, uma conferência de um tema fora de seu âmbito profissional ou 

de atuação política, a um bom teatro, uma exposição num museu, a um bom filme. Umas vezes 
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a desculpa é falta de dinheiro, noutras, a falta de tempo, o excesso de “tarefas” sindicais. 

Sempre se tem uma boa desculpa a justificar.  

Uma das tarefas do dirigente sindical é organizar o movimento, movimento se produz 

de teoria e prática. A verdade é que teoria-prática-movimento é produto de um processo 

inseparável, que se retroalimentam.   

O papel de direção é fundamentalmente o de canalizar e potencializar as energias dos 

trabalhadores, sentir as necessidades de sua base, viver com ela, dialogar com ela, sem 

arrogância, sem pedantismo, sem se sentir dono da verdade, sem autoritarismo, buscando 

sempre convencer e trazer para o lado do sindicato, a construção da consciência é um caminho 

longo, tortuoso, contraditório, mas só com consciência e organização coletiva se muda o 

mundo! 

Estar constantemente em contato com base é um requisito essencial para que se tenha 

representatividade, legitimidade, não só para passar informações, mas para ouvir, sentir o que 

ela está sentido, pensar o que ela está pensando, pulsar com ela, sentir o pulso dela, ser 

intérprete dela, para fazer avançar, evoluir a organização, dar um agir coletivo à nossa herança 

capitalista de competir e resolver tudo sozinho.  

Só a partir do que sente e pensa a base é que o dirigente pode transformar em 

propostas objetivas e viáveis o que a categoria quer. Só conhecendo as demandas concretas é 

que podemos politizá-las, dando um sentido político mais amplo a uma luta isolada e 

corporativa, e dessa forma dar conta das demandas, desejos e inquietações dela.  

Alguns dirigentes ouvem pouco a base, se afastam do mundo real, elaboram propostas 

sem levar em conta a correlação de forças, sem verificar cautelosamente quem são os aliados 

táticos e estratégicos, os aliados imediatos e os históricos, sem conhecer a força e a fraqueza do 

inimigo de classe e dos aliados destes. Tomam decisões radicais na forma, mas impotentes no 

conteúdo, sem medir prós e contras de uma determinada conjuntura, que armas possuímos, 

como disse, radicalizam na forma, muitas vezes impotentes no conteúdo. 

Existe uma dialética na prática e na teoria dos movimentos, das pessoas, enfim, do 

processo educativo, que diz que devemos elaborar mobilizando e mobilizar elaborando. Que se 

arma da luta prática e do estudo sistematizado. Alguns dirigentes querem prescindir da base e 

passam a elaborar apenas abstrações. Dirigente que se preza não mobiliza ninguém no abstrato 

ou só porque está com raiva do patrão, desilusão com o governo, ódio do inimigo, possuído por 

uma obsessão sem racionalidade política.  
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Muitos não ultrapassam o senso comum, não superam seus preconceitos, olham e 

tratam os outros com desprezo, olhando de cima, dando ordens para a categoria e para os que o 

cercam, muitas vezes abusando de uma autoridade. 

Outra tarefa importante do dirigente é praticar a democracia. É contraditório falar em 

democracia e atropelar a base, usá-la como massa de manobra, tendo a base por ignorante e 

equivocada, atrasada e burra! É contraditório falar em democracia e encaminhar diferente do 

que a maioria decidiu, ou interpretar o seu modo o que foi aprovado com o melhor para o 

coletivo. 

Mesmo que os trabalhadores não saibam verbalizar ou escrever suas reivindicações, 

eles darão sinais, pistas, caminhos, se soubermos ouvir, que serão fundamentais para a vitória 

destas. O dirigente, como disse anteriormente, e nunca é demais reafirmar, tem que ouvir mais 

do que falar. 

O sindicato deve se posicionar sobre vários temas da atualidade e da vida do 

trabalhador, para isso deve estimular a existência de plebiscitos, exercício da democracia direta, 

consultas, coletivos temáticos, grupos de trabalho, reuniões, assembleias, debates, seminários, 

oficinas, congressos. 

Quantos sindicatos menosprezam o planejamento estratégico? Atuam como 

bombeiros, sempre correndo para apagar os incêndios, ou fazendo a “política do cachorro 

louco”, que ficam correndo atrás do próprio rabo, sem entender que a doença está na cabeça, e 

se manifesta no rabo. Erro de diagnóstico, erro de tratamento!  

O bom dirigente sindical deve ser planejador, ter governabilidade sobre o que planeja 

executar o que planeja planejar o que executa! Não viver apenas em função do dia a dia. Tem 

que pensar sua ação no sindicato tendo a dimensão do curto, do médio e do longo prazo. 

Entender o que tático, provisório, passageiro, do que é estratégico, permanente, princípio, meta. 

Um dirigente qualificado tem que estudar as grandes transformações sócio econômicas 

e política para buscar entender o que tudo isso repercute no cotidiano do trabalhador, o 

desanima, o aliena, o fragiliza, o desespera, enfim. Buscar compreender o que estas mudanças 

produziram nas condições de vida e de trabalho de nossa classe. Entender o todo para agir no 

específico. 

Estudar a história de nossa classe, como tudo começou e porque começou. O que 

mudou, porque mudou e como mudou. As concepções e práticas das gerações de sindicalistas 

anteriores a nós, e ver o que herdamos o que rompemos e o que precisamos alterar, para melhor 

agir nos tempos de hoje.  
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O dirigente combativo e consciente não deve ficar aprisionado ao corporativismo, 

preso aos interesses imediatos do cotidiano que o cerca, mas buscar traze-los para os interesses 

mais amplos da categoria e da classe. Tem dirigente que fica 10 anos no sindicato e continua 

corporativismo, só vai ao seu local de trabalho. Não evoluem. Não compartilham os problemas 

dos outros setores, parecem defender um latifúndio, avesso a fazer uma reforma agrária do 

terreno onde influem politicamente. Permanecem presos na rotina, na zona de conforto, na 

mesmice.  

O dirigente deve ter uma relação familiar normal, ter tempo para lazer, convier com os 

amigos, com os filhos, ir ao jogo de seu time, curtir as manhas de sol de domingo, passear, há 

tanta cultura e história para se conhecer e viver na sua cidade, nas cachoeiras, nas praias. 

Promover festas, reunir os amigos, lazer, confraternização, bate papo, cantoria, um pelada de 

futebol, sem a primazia da competição, mas pela alegria da comunhão coletiva, do aprendizado 

de classe. 

Alguns estouram a vida por causa do sindicato, do partido. Carregam sentimentos de 

culpas. Muitos dirigentes usam o sindicato e o mandato com mecanismo de fuga, como 

gangorra afetiva, bastidor de frustrações, como terapia ocupacional, como desaguadouro da 

defasagem profissional. 

Tem dirigente sindical mal humorado, carrancudo, sempre armado, com resposta 

pronta, que desconfia de tudo e de todos, infeliz, angustiado, extressado, cuida pouco de si.. 

Sua ideologia deve te fazer acreditar na vida e num futuro melhor, é para isso que lutamos. 

Portando, um futuro que nos torne mais felizes, num presente de lutas menos sofridas, porque 

lutar não é sinônimo de cumprir penitência.  

Reafirmo: Uma desgraça que nos assola: Muitos, nos momentos de disputa eleitoral, 

brigam ferozmente por um cargo na chapa, uma vaga na próxima diretoria. Noites e noites de 

debates para montar o quebra-cabeça dos cargos. Após a eleição, a posse festiva e tantas 

promessas e declarações de princípios, depois desaparecem, quando muito vêm nas reuniões, e 

são especialistas em criticar. Quando lhe interessa, assume o crachá de dirigente, quando não 

lhe interessa, se esconde e faz de conta que não é com ele. 

Dirigente que se preza faz avaliações constantes de seu desempenho. O que estou 

fazendo? Porque estou no sindicato?  Cresci? Produzi? Ajudei o grupo a crescer? Fui menos 

vaidoso hoje? Pratiquei a tolerância no trato político? Cumprimentei os funcionários?  Minhas 

críticas foram construtivas? O movimento cresceu? O sindicato se fortaleceu? Quantas pessoas 

eu trouxe para o sindicato com minhas atitudes? Fiz relatórios aos colegas daquilo que fiz? 
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A avaliação não deve ser uma forma de punir, mas como método de crescimento, 

processual, mediadora, construtora de laços e de projetos. Aceitar críticas da base. Alguns 

dirigentes se dizem apolíticos, estufam o peito, fazem questão de se dizer apartidários, 

apolíticos, não entendem que as grandes lutas por transformações sociais que interessaram os 

trabalhadores foram dirigidas por partidos políticos operários e que o sindicato é um 

instrumento político fundamental para que a classe trabalhadora conquiste o poder. Misturam a 

má política, as vaidades, as deformações e erros humanos com o verdadeiro sentido da política, 

que é a busca do bem comum. 

Muitos assumem os discursos das elites e menosprezam a atividade política, 

despolitizam as lutas, esvaziam-nas de conteúdos críticos, ficam aprisionados no 

corporativismo imediatista, burocratizando e administrando micro poderes e recusando a fazer 

política, e sendo levado pela política dos patrões, dos verdadeiros inimigos de classe: Os 

capitalistas. 

Outros buscam o sindicato como forma de estabilidade e ter menos cobranças. Deve se 

perguntar sobre como está o trabalho do sindicato na categoria, mobilizar as delegacias, 

comissões de base ou organização no local de trabalho para se integrar numa política de frente 

única e lutar pelos interesses econômicos e políticos dos trabalhadores. 

 



310 

 

 

8 CONCLUSÕES 

Revolução, esse espelho estilhaçado, essa fagulha que se move, essa fissura que se amplia. 

Como afirmamos no início deste trabalho, toda investigação, ao delimitar o objeto, 

temos que fazer escolhas. O olhar do pesquisador é particular,  mas o objeto pesquisado é 

universal, não constitui nem um ato e nem um início isolado e absoluto, antes é um parte de 

uma totalidade do processo social e histórico. Assim, quase nunca é uma investigação 

totalmente nova e sem antecedentes, ele é composto de  continuidades e rupturas. 

   Assim, à medida que a própria investigação avança, e que, portanto, as descobertas 

de categorias sucessivas vão sendo feitas, as categorias-chave vão aparecendo, vão revelando as 

suas potencialidades no sentido apontado anteriormente e vão dando ordem à investigação à 

medida que vão revelando o caráter totalizante que possuem, de tal maneira que, depois de 

certo desenvolvimento da própria investigação. 

A casualidade vai sendo substituída pela necessidade no mesmo passo em que vão 

avançando, sucessivamente, as novas conexões entre categorias - fato que, se é verdadeiro para 

a continuidade de uma mesma investigação, passa a ser mais verdadeiro ainda para 

investigações futuras “iniciais”, nas quais aquelas categorias tornam-se pontos de partida 

necessários para os novos esforços e seus respectivos avanços.  

Este trabalho se orientou em torno de uma tese, e procurou responder a três objetivos, 

produzida sob o fio da navalha, da contradição e do conflito, é que, do ponto de vista 

ideológico e político, o movimento sindical que se originou no novo sindicalismo e se 

consolidou na CUT, sofre atualmente um processo de adaptação ao sócio-metabolismo do 

capital e sua lógica.   

Buscamos agregar elementos empíricos, e qualificar o debate em torno das bifurcações 

que se colocam diante do caminho do movimento sindical, na intencionalidade objetiva e 

subjetiva de que ele supere o processo de adaptação, burocratização, sustentadas no 

transformismo e no pragmatismo, gradativamente incorporado pelos sindicatos e pelos 

dirigentes sindicais, fruto do abandono das ideologias socialistas, e que construa uma saída 

estratégica de ruptura com o modo de produção capitalista, rompendo com o equívoco político 

de que é possível reformar e humanizar o capital e o capitalismo 

Evidenciamos, ao longo dos sete capítulos, que o movimento sindical está sendo 

cooptado pela nova sociabilidade capitalista. Submetendo ao aparato da ideologia burguesa as 

suas concepções e orientações políticas. 
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Para responder às questões que levantamos, trabalhamos com os referenciais teóricos 

clássicos e contemporâneos, com a intenção de apreender as múltiplas determinações e os 

condicionantes sócio políticos que impactaram o mundo do trabalho e os sindicatos. Por fim, 

como um trabalho militante, alinhavamos o que consideramos as tarefas e desafios postos aos 

sindicatos e ao movimento sindical, na complexidade da luta de classes contemporânea. 

Neste sentido, falando em tarefas, diante de tal complexidade, e coerentes com nossa 

intencionalidade de produzir um trabalho militante, e inconformados com o cativeiro que o 

modo societal capitalista tenta nos prender, estas reflexões nos indagam: Seria um devaneio 

filosófico, uma especulação sem dados de realidade, indagar a possibilidade de uma ruptura 

com a atual ordem das coisas? Falar em revolução? E o que seria isso, hoje? 

Richard Sennet (1999), em seu livro “A corrosão do carater”, diz que os donos do capital 

investem maçicamente na fragmentação, pulverização e decomposição sócio política dos 

trabalhadores enquanto classe. O maior inimigo do capital é a identidade e a consciência 

coletiva, o pertencimento político dos trabalahador, como diria Lênin, como classe para sí. 

Para eles, “nós” é um pronome perigoso  (Sennet, 1999). Eles, afirma Sennet,  habitam 

confortavelmente a desordem econômica, mas temem o confronto organizado. Temem, claro, o 

ressurgimento dos sindicatos, porque um regime que não oferece aos seres humanos motivos 

para ligarem uns para os outros não pode preservar sua legitimidade por muito tempo. 

Ao analisar intelectualmente o papel da CUT e dos sindicatos a ela filiados, estamos 

organicamente engajados, através da práxis social (teoria e prática, como elementos 

indissociáveis da intervenção materialista e dialética na história) no enfrentamento da 

hegemonia neoliberal, sob a primazia da luta de classes e das mobilizações sociais 

antiglobalização – como temos vistos em fenômenos como os enfrentamentos em Seattle, 

Davos, Quebec, Porto Alegre, Gênova.  

Os trabalhadores abandonam a defensiva política e começam a forjar um projeto 

alternativo de desenvolvimento e de sociedade que, embora ainda tênue, aponta num sentido 

anticapitalista, antibarbárie, com conteúdo emancipatório, de integração e de desenvolvimento 

inclusivo para todos os continentes, e, quem sabe, de perspectiva socialista para toda a 

humanidade.  

 Mas, reiterando,  qual o sentido de falar, hoje e aqui, em Revolução, hoje? Nos indaga 

Soeiro (2011)? Qual a pertinência de usar o termo num tempo em que para a maioria das 

pessoas, parafraseando o filósofo Frederic Jameson
 
(1997), o fim do mundo é bastante mais 

plausível que o fim do capitalismo? Que sentido faz falar de revolução num tempo em que toda 



312 

 

 

a tentativa de transformação radical da sociedade parece ser vista como “totalitária” ou 

“terrorista”? E, já agora, o que é que revolução quer dizer?  

O que nos queremos dizer quando falamos disso? Referimo-nos a qualquer tipo de 

mudança? A um acontecimento redentor, a uma epifania? Ou, pelo contrário, a um 

processo longo, permanente? A um futuro prometido ou a momentos de autonomia no 

presente? Falamos da “tomada do poder” – sobretudo o poder de Estado – ou das 

pequenas transformações que fazem a densidade do nosso quotidiano? Falamos de 

“transformar o mundo” ou de “mudar a vida”? De um trabalho sobre nós próprios ou 

sobre o mundo exterior? A derrota da ideia de revolução não tornaria mais sensato 

abandonarmos essa palavra e falarmos em termos, 

de cidadania, multidão, contrapoder, soberania ou, na melhor das hipóteses, de utopia? 

(SOEIRO, 2011, p.1) 

Nas indagações deste autor parecem soprar ventos de que o tempo histórico oferece 

uma alameda de possibilidades. 

Se falar de revolução parece um exagero, um exercício para românticos desligados da 

realidade ou velhos saudosos de um passado que já não existe, é em boa medida devido 

ao contexto em que o fazemos. Curiosamente, na Europa pelo menos, o recente elogio da 

“rua árabe” e da “revolução de jasmim” vem a par com a repetição da ideia de que os 

movimentos revolucionários nos países árabes só fazem sentido porque eles ainda não 

viviam numa democracia como a nossa. Esta ideia, repetida de mil e uma formas por 

diferentes comentadores, contém em si um aviso para nós e outro para eles. Para nós, os 

que não somos árabes, de que a revolução aqui não faz sentido porque já 

temos democracia (que mais poderíamos querer?). Para eles, que as fizeram, que a 

revolução terá esgotado o seu papel com a eleição do primeiro parlamento – e que então é 

altura de regressar a casa. (SOEIRO, 2011, p.2) 

Este autor aponta o que ele considera Três razões para continuarmos a falar de 

revolução, mesmo neste contexto de regressão social, razoes as quais concordamos 

integralmente, por isso é extremamente pertinente, no contexto deste trabalho, cita-lhas: 

Há sentido falar em revolução, hoje? 

O primeiro sim é este: apesar de serem uma coisa “normal” em termos históricos, as 

revoluções devem ser lembradas porque são raras e sobretudo porque revelam a potência 

transformadora que existe dentro de cada um de nós e colectivamente nas sociedades. 

Como lembra o historiador Eric Hobsbawm, a revolução francesa, por exemplo, “revelou 

a força do Povo de uma forma que nenhum governo se autorizou a esquecer”
6
, e o mesmo 

é válido em relação ao susto que representou, para as classes dominantes, o 25 de Abril 

em Portugal. As revoluções são “o momento onde a ideia de fatalidade desaparece e o 

povo fica em vantagem”
7
, pelo que lembrar a possibilidade desse momento é altamente 

pedagógico: pela esperança que suscita nos oprimidos mas também pelo medo que 

provoca nos opressores (SOEIRO, 2011, p.3) 

Num tempo em que insistem numa série de “mortes” – do proletariado, da revolução, 

da estratégia, do acontecimento como abertura do possível – é preciso manter a hipótese da 

revolução em cima da mesa.  

A segunda razão é que sim, e, para isso, é preciso nomeá-la e falar dela. Não para fazer a 

propaganda da sua suposta inevitabilidade, mas para que permaneça como hipótese em aberto no 

campo dos possíveis. De facto, manter essa hipótese é também o que permite uma das perguntas 

fundamentais de qualquer teoria crítica, que é a de saber porque é que a revolução não acontece ou, 

se quisermos, porque é que, mesmo havendo tanta injustiça, tanta desigualdade, tantos privilégios, 

tanta exploração, tanta miséria, o mundo não se transforma radicalmente. É por referência à 
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possibilidade de um outro mundo que se torna possível fazer a crítica deste. Só conseguimos olhar a 

realidade com uma perspectiva crítica quando admitimos que a realidade não é necessariamente 

aquilo que existe e quando confrontamos o que existe com aquilo que poderia existir. Pensar a 

forma como a exploração económica, a manipulação ideológica, a socialização cultural, a repressão 

politico-jurídica, os processos de dominação simbólica (para usar a expressão de Bourdieu) 

contribuem para a manutenção da ordem e para a reprodução implica, ainda que implicitamente, um 

confronto com uma situação hipotética em que tudo isso não existisse. A tarefa de “tornar a 

realidade inaceitável”8 é uma das principais funções não apenas da sociologia crítica mas da acção 

política revolucionária. Para isso, é preciso desnaturalizar a realidade, trabalhar as ideias que temos 

acerca das razões das coisas serem o que são. Confrontando com a questão de saber por que é que 

com tanta fome ainda não tinha havido uma revolta, alguém respondia que “as pessoas não se 

revoltam quando têm fome, mas quando acham injusto terem fome”. Esse elemento subjectivo, que 

é o que transforma uma vítima numa pessoa com vontade de lutar, é essencial quando se pretende 

transformar. 

O terceiro sim, ou a terceira razão, é que nenhuma ideia vive se não for alimentada.  

Num posfácio do célebre livro “O Estado e a Revolução”, escrito em 30 de Novembro de 

1917, Lenine guarda uma página para escrever o seguinte: “é infinitamente mais útil fazer 

a experiência de uma revolução do que escrever sobre ela”
9
. Não duvidamos. De facto, se, 

como explica o historiador Jack Goldstone
10

, as revoluções são raras porque pressupõem 

uma massa de descontentes dispostos a agir e um Estado cuja legitimidade e autoridade se 

encontrem contestados por uma fracção dos seus apoiantes habituais (do ponto de vista 

económico ou militar, por exemplo), para quê falar de revolução num contexto, como é o 

nosso, em que essas duas condições não parecem estar reunidas? A resposta deixa-se 

adivinhar na análise do mesmo historiador. É que além daqueles dois factores, para que 

uma revolução aconteça efectivamente é preciso que lhe pré-existam ideias radicais que 

ponham em causa a ordem social (e ser radical é ir à raiz dos problemas). Essas ideias 

são extremamente minoritárias à partida mas a elas podem juntar-se, num momento de 

crise, todos aqueles cujas crenças e lealdades anteriores estejam dissolvidas. Eis por isso 

uma boa razão para continuarmos a falar de revolução, mesmo que não tenhamos passado 

(ainda) pela experiência de a fazer.De fato, como contentar-nos com um radicalismo 

passivo, com a apologia tão poética quanto abstracta da revolução como se se tratasse 

apenas de uma bonita metáfora? A tarefa de quem acha que um outro mundo é necessário 

não implica precisamente trabalhar sobre as mudanças concretas de cada momento ao 

mesmo tempo que se mantém essa ideia da revolução no campo dos possíveis e que nos 

preparamos para o momento em que ela possa tornar-se maioritária? (SOEIRA, 2011, p.5) 

Por fim, como diz Soeiro,  
 

Pensando nas nossas vidas e olhando o passado, ninguém se atreverá certamente a dizer 

que a transformação da realidade que existe é coisa simples e linear. Trata-se, como é 

óbvio, de um processo lento e nem sempre temos o privilégio de o tempo da nossa 

existência coincidir com os momentos históricos em que o continuismo da evolução é 

perturbado pela descontinuidade das rupturas revolucionárias. É certo que tomar o poder 

de Estado não é esse momento apocalíptico e redentor que muda todas as relações sociais. 

É certo, também, que não existe um sujeito único, investido messianicamente da tarefa 

revolucionária. Mas isso não deve fazer-nos abandonar o campo da luta nem optar pela 

estratégia da fuga. Ensaiar a revolução é trabalhá-la persistentemente como possibilidade, 

como hipótese que nos exige aperfeiçoar a nossa descrição do mundo, confrontar os 

nossos desejos, encontrar as articulações entre as lutas e as alianças entre os movimentos 

que permitam vencer e não apenas contornar a raiz da opressão. Num período em que a 

revolução não está na ordem do dia, ser revolucionário é alimentar essa “lenta 

impaciência” da transformação de que nos fala Bensaïd. E se outros motivos não 

existissem, aí temos o principal argumento e a mais violenta razão para continuarmos: a 

miséria da realidade quando confrontada com a riqueza das possibilidades que ela 

contém.(SOEIRO, 2011, p.5) 
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Sobre a perspectiva histórica de se pensar na revolução como utopia, Zizek está certo 

quando enfatiza que a esquerda está passando pela experiência devastadora do fim de toda uma 

era para o movimento progressista, uma experiência que a obriga a reinventar as coordenadas 

básicas de seu projeto.  

Contudo, foi uma experiência homóloga a esta que deu origem ao leninismo. Estamos 

num período em que devemos "começar do começo", reaprender que um processo 

revolucionário não é um progresso gradual, mas um movimento repetitivo, o movimento 

de repetir o começo de novo e de novo... E aqui é exatamente onde estamos hoje, depois 

do "desastre obscuro" de 1989, o fim definitivo da época que começou com a Revolução 

de Outubro. Devemos, portanto, rejeitar a continuidade com aquilo que significou a 

esquerda nos últimos dois séculos. (ZIZEK, 2005, p. 173) 

Para Zizek, a fidelidade ao consenso hegemônico da democracia democrático 

burguesa, significa a aceitação mortal de que todas as saídas só podem ser resolvidas pelos 

instrumentos do Estado liberal e pela parlamentar,  

Que impede qualquer questionamento sério da forma como essa ordem democrático-

liberal é cúmplice nos fenômenos que ela oficialmente condena, e, é claro, qualquer 

tentativa séria de imaginar uma ordem sociopolítica diferente. Em suma, significa: diga e 

escreva o que quiser - desde que não se questione ou perturbe, na prática, o consenso 

político dominante. (...) No momento em que questionamos seriamente o consenso liberal 

existente, somos acusados de abandonar a objetividade científica em troca de posições 

ideológicas ultrapassadas. Esse é o ponto "leninista" do qual não se pode nem se deve 

abrir mão: hoje, a verdadeira liberdade de pensamento significa liberdade para questionar 

o consenso democrático-liberal "pós-ideológico" dominante - ou não significa nada 

(ZIZEK, 2005, p. 174). 

Aos que se submeteram à lógica societal capitalita, Zizek interroga por que a esquerda 

deveria respeitar sempre e incondicionalmente as regras formais do jogo democrático? Por que 

não deveria, em algumas circunstâncias, pelo menos, questionar a legitimidade do resultado de 

um procedimento democrático formal? 

É claro que não estamos defendendo aquela parte da esquerda que muitas vezes ignora a 

democracia-liberal, considerando-a como uma mera fachada, cuja substituição pelo 

fascismo ou por uma ditadura militar é uma questão menor. É claro que, sendo 

necessariamente limitada e limitadora, no interior do capitalismo, a democracia não deve 

ser venerada ou fetichizada pelos socialistas e é de se lastimar que muitos socialistas 

transformem-se hoje, na prática, em zelosos sacerdotes da democracia-liberal. De 

qualquer forma, o valor da democracia política na ordem do capital reside nas 

possibilidades abertas para os trabalhadores e camadas populares se organizarem melhor 

politicamente e combaterem a hegemonia cultural e ideológica da burguesia (inclusive o 

consenso da via democrática de transformação do capitalismo (ZIZEK, 2005, p.175). 

Como afirma Mészáros (2008), imaginar que dentro da estrutura de tais determinações 

causais antagonistas possa ser encontrada uma solução harmoniosa permanente para o 

aprofundamento da crise estrutural de um sistema de produção e de trocas mais iníquo – o qual 

está agora empenhado ativamente em produzir mesmo uma crise alimentar global, por cima de 

todas as suas outras contradições gritantes, incluindo a sempre mais difusa destruição da 
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natureza –, sem mesmo tentar remediar suas miseráveis iniquidades, é a pior espécie de 

pensamento ilusório, beirando a irracionalidade total.  

Aos socialistas, tanto na crítica acadêmica quanto da militância política, cabem as 

tarefas de revelar, denunciar e combater sempre o caráter substantivamente não democrático da 

sociedade burguesa: não são apenas os arranjos políticos que devem ser alvos de críticas sérias 

e convincentes, mas também a forma de exercício do poder arbitrário em todos os aspectos da 

vida - nas fábricas, canteiros de obras, universidades, na burocracia, nos escritórios, nas 

escolas, onde quer que o poder afete as pessoas.  

Nossa tarefa é questionar a crença generalizada na forma democrática da luta contra o 

capitalismo, apontando novas formas de ação coletiva. Esta foi nossa contribuição, pois, como 

diz Mayakowiski Para o júbilo, o planeta está imaturo, é preciso, pois arrancar alegrias ao 

futuro. Produzimos nossas vidas, somos produzidos pelo nosso trabalho.  
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