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RESUMO 

 

SANTOS JÚNIOR, Humberto de Oliveira. O AVANÇO NEOLIBERAL, O MODELO DE 

ACUMULAÇÃO FLEXIVEL, O ENFRAQUECIMENTO SINDICAL E SUAS 

IMPLICAÇÕES SOBRE A FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA DE CLASSE DOS 

TRABALHADORES, tendo por base o sindicalismo no contexto internacional e 

brasileiro, com ênfase especial o sindicalismo dos trabalhadores bancários de Fortaleza. 

Fortaleza, CE:2008. [Dissertação de Mestrado – Universidade Federal do Ceará]. 

 
 

RESUMO 
 
O presente estudo está focado no movimento sindical brasileiro e suas mudanças mediante 

sucessivos governos neoliberais iniciados a partir dos anos 1990. Dentro deste contexto 

fazemos uma análise sob a perspectiva marxista, abordando quatro aspectos: esclarecer a 

origem dos conflitos entre trabalho e capital os quais motivaram a formação de organizações 

trabalhistas como os sindicatos; abordar algumas tendências sindicais desde suas origens na 

Europa até chegar àqueles que influenciaram a formação dos sindicatos brasileiros, a fim de 

identificar elementos que caracterizem e justifiquem a sua trajetória; contrapor características 

do Modo de Regulação Social no período Moderno com o novo modelo implantado durante a 

Modernidade Tardia, levando em consideração a formação dos perfis exigidos aos 

trabalhadores em cada época, bem como as formas de resistência do movimento e, por fim, 

nessa análise buscamos elementos relevantes a partir de uma investigação qualitativa do 

discurso dos bancários e sindicalistas na sua relação com o movimento sindical para observar 

a contribuição desse processo na formação da consciência de classe, mediante as ações e os 

entraves entre a luta sindical e o aparelho ideológico neoliberal, este último encabeçado pelos 

banqueiros e governos.      

 

Palavras chave: Sindicalismo, reestruturação produtiva, neoliberalismo e bancário. 
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ABSTRACT 

 
SANTOS JÚNIOR, Humberto de Oliveira. THE NEO-LIBERAL PROGRESSION, THE 

MODEL OF FLEXIBLE ACCUMULATION, THE WEAKENING TRADE UNION 

AND ITS IMPLICATIONS ON THE FORMATION OF AWARENESS CLASS OF 

EMPLOYEES, based on the unions in the international and Brazilian, with special 

emphasis on the unions of bank employees in Fortaleza. Fortaleza, CE: 2008. [Dissertação 

de Mestrado – Universidade Federal do Ceará]. 

 

ABSTRACT 

 
This study focuses on the Brazilian trade union movement and their changes by successive 

neoliberal governments started from 1990s. Within this context we review under the Marxist 

perspective, covering four aspects: to clarify the origin of the conflict between labor and 

capital which led to the formation of organizations such as labor unions, union address some 

trends since its origins in Europe to reach those who influence the training of Brazilian unions 

to identify elements that characterize and justify their trajectory; characteristics of the counter 

mode of social regulation in the modern period with the new model implemented during the 

late modernity, taking into account the profiles of training required for employees in each 

season, and the forms of resistance to movement and, finally, this analysis sought relevant 

from a qualitative research of the discourse of trade unionists in the bank and its relationship 

with the union movement to observe the contribution of this process in the formation of 

conscience class, through the actions and barriers between the union and fight neoliberal 

ideological apparatus, the latter headed by bankers and governments.  

 

Keywords: Unionism, productive restructuring, neoliberalism and banking. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Apresentamos como trabalho de conclusão de mestrado ao Programa de Pós-

Graduação em Educação Brasileira da Faculdade de Educação – FACED/UFC uma análise, 

dentro dos pressupostos marxistas, da moldura estrutural e histórica de avanço do capital, 

chegando a uma nova configuração do capitalismo mundial e dos mecanismos que comandam 

seu desempenho e regulação. 

Este estudo tem como eixo de exame as teses neoliberais e suas implicações para a 

mudança do comportamento da classe trabalhadora, a partir dos anos 1980. Nesse sentido, 

busca numa perspectiva crítica situar esse momento histórico no qual o mundo parece curvar-

se a tais modificações, notadamente com a crise e desintegração do modelo keynesiano-

fordista de acumulação do capital, do Estado de Bem-Estar Social e da destituição da antiga 

União Soviética, que consigo levou constante ameaça ao capitalismo. Uma vez que esta se 

concretizou, um modelo de sociedade que se estabeleceu por mais de uma revolução social 

em benefício dos trabalhadores, sua queda, portanto, de certa forma, deixou a classe 

trabalhista órfã de referencial e os neoliberais bem à vontade para avançar nas mudanças.       

Referidas mudanças afetaram, de acordo com Anderson (1995), também, o Estado, 

pois, não interessava mais aos capitalistas um Estado forte, capaz de intervir na economia, a 

exemplo daquele modelo utilizado como solução para a crise de 1929 e durante o período do 

pós-II grande guerra.  

Volta-se, pois, a um modelo estatal que retoma as idéias liberais, que priorizam cada 

vez mais a iniciativa privada e deixam o mercado livre de suas intervenções reguladoras. Tal 

modelo se apresenta forte para garantir os interesses dos grandes capitalistas, a desigualdade 

no mercado e conter as manifestações sindicais que, na concepção neoliberal, poderiam levar 

a uma retração econômica, uma vez que suas reivindicações levam à diminuição dos lucros, 

inibindo os investimentos. 

Percebe-se, pois, que o neoliberalismo se compromete com a hegemonia capitalista 

e, consequentemente, se distancia dos interesses trabalhistas, uma vez que suas práticas levam 

à concentração e à centralização mundial do capital em detrimento da classe trabalhadora, 

mediante um fenômeno que Chesnais (1996) intitulou de mundialização do capital.  
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Tais fatores incidem sobre a formação da consciência de classe, pois, de acordo com 

Antunes (2003), no que diz respeito ao movimento neoliberal, “Houve também enormes 

repercussões na forma de ser da classe trabalhadora, de seu movimento sindical, de seus 

partidos, de seus movimentos sociais, de seus ideários e valores.” (P.61). 

 Evidencia-se, segundo esse autor, entre outros aspectos a serem aprofundados, a 

destituição dos direitos trabalhistas que, somada ao desemprego estrutural, acarreta sérios 

prejuízos à organização política dos setores explorados. 

Tornou-se, então, necessária uma análise mais detalhada dos fatos, em busca de 

perceber as repercussões do avanço neoliberal sobre os sindicatos, exatamente por estes 

representarem a organização institucionalizada do movimento trabalhista, em confronto com 

os interesses burgueses, capazes de recrutar trabalhadores para discutir os problemas e 

perspectivas da classe, favorecendo significativamente uma formação da consciência política. 

Em face dessa realidade de crise estrutural do capital, de fragmentação do estrato 

trabalhador e de enfraquecimento da força sindical, fez-se necessária a discussão acerca da 

formação da consciência de classe dos trabalhadores.  

Isso porque pretendemos apreender o aspecto educativo no tecido das relações 

sociais, no intuito de perceber a aprendizagem extraída com suporte na luta de classes, como 

muito bem nos expressa Marx (1993), quando nos ensina que é no confronto com o 

antagonismo social que os trabalhadores passam a adquirir uma consciência política e social 

e, munidos de tal ferramenta, se reconhecem como classe explorada, a qual, diante de 

mobilização e da luta, pode se libertar das amarras da exploração.  

Foi com esse entendimento que resolvemos estudar o Sindicato dos Bancários do 

Estado do Ceará, a fim de perceber quais impactos, diretos e indiretos, que essa instituição 

trabalhista admitem ante a perspectiva neoliberal que Anderson (1995) denomina de “(...) um 

ataque apaixonado contra qualquer limitação dos mecanismos de mercado por parte do 

Estado, denunciadas como uma ameaça letal à liberdade, não somente econômica, mas 

também política.” (P.09).   

Ainda, conforme Antunes (1995) o neoliberalismo se constitui potente inimigo das 

conquistas trabalhistas, pois Hayek (teórico do neoliberalismo), por exemplo, defende 

textualmente, em sua obra O Caminho da Servidão, a desigualdade e a desregulamentação 

social.  
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Percebeu-se, com efeito, que um dos objetivos neoliberais é a desarticulação do 

movimento sindical, pelo fato de este, teoricamente, constituir-se como uma frente de 

reivindicações para as conquistas trabalhistas. Evidencia Harvey (1992): 

O mercado de trabalho, por exemplo, passou por uma radical reestruturação. 
Diante da forte volatilidade do mercado, do aumento da competição e do 
estreitamento das margens de lucro, os patrões tiraram proveito do 
enfraquecimento do poder sindical e da grande quantidade de mão-de-obra 
excedente (desempregados ou subempregados) para impor regimes e 
contratos de trabalho mais flexíveis. (P. 143). 

Nesse sentido, quanto mais fragmentada e menos organizada estiver a classe 

trabalhadora, mais fraca se apresentará diante do capital. Dessa forma, é importante que 

possamos analisar de perto esse processo, cabendo-nos questionar: como caminham os 

sindicatos e como a possível desarticulação destes repercute para a formação da consciência 

de classe dos trabalhadores, diante do avanço neoliberal? 

No referido contexto, elegemos como locus desta pesquisa o Sindicato dos Bancários 

do Estado do Ceará, pelo fato de este constituir solo fértil para a nossa observação. A 

relevância social e acadêmica deste estudo justifica-se porque a categoria dos bancários, desde 

a era Collor, foi sido fortemente atingida por programas de demissão em massa, ocasionados 

pela automatização e pelas privatizações, também contando, com grandes perdas salariais. O 

referido cenário de precarização do trabalho bancário nos é apresentado como exemplo 

concreto que corrobora as reflexões teóricas de Antunes (1995) e Mészáros (2002). 

Aproveitamos, assim, a oportunidade de confrontar teoria e prática, efetivando-se o 

movimento dialético defendido por Marx. 

Os aspectos que nos levaram à aproximação com o tema a ser pesquisado estão 

amplamente relacionados à nossa participação em um grupo de estudos marxistas gestado no 

Sindicato dos Trabalhadores Gráficos do Estado do Ceará. 

 Apesar dos temas discutidos durante os encontros não serem específicos aos 

problemas da categoria bancária, surge de forma espontânea no âmbito das discussões a 

situação atual da classe trabalhadora, suscitando aspectos relacionados às mais diversas 

categorias, como, por exemplo, a ampla precarização a que se submete o trabalhador do setor 

bancário.  

Ainda fazendo referência a categoria bancária, chamam à atenção diversos exemplos 

bastante próximos de trabalhadores atingidos e mesmo as constantes matérias em jornais e 
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revistas que nos retratam a concretização desse quadro de deterioração, tanto dos serviços, 

quanto do trabalhador bancário. 

Ao entrar em estabelecimentos bancários de grande porte, percebe-se claramente a 

redução drástica da força de trabalho humana em detrimento da automatização, fato que nos 

intriga e nos atrai à investigação teórica e empírica dos elementos revelados.  

Coube-nos, por conseguinte, refletir sobre os aspectos que envolvem a consciência 

de classe desse grupo social, diante de um cenário permeado por significativas transformações 

no modo de acumulação capitalista, ocasionando um quadro de fragilidade do movimento 

sindical em face do avanço neoliberal e do desemprego estrutural. 

Ao considerarmos o avanço das teses neoliberais e seu caráter antissocial, deparamos 

os interesses imperialistas baseando-se na volta às leis de mercado como reguladoras da 

sociedade, de modo que se impõe como necessária uma discussão mais aprofundada sobre a 

referida temática, uma vez que se observa em nossa sociedade uma diminuição do 

investimento em políticas sociais, um retrocesso do poder sindical e a subordinação da 

educação à lógica do capital.  

Nessa perspectiva, delimitamos como objetivo deste estudo examinar as repercussões 

do avanço neoliberal sobre o Sindicato dos Bancários, sediado em Fortaleza, e suas 

implicações para a formação da consciência de classe dos trabalhadores do setor. 

A metodologia aplicada na pesquisa passou pela análise dos discursos, de falas, 

dados estatísticos, materiais de comunicação voltados à categoria bancária e pelo histórico dos 

fatos, mediante técnicas de coleta de dados e roteiros de entrevistas. Sobe a perspectiva 

marxista, procuramos trabalhar com os materiais levantados no decorrer da pesquisa, de 

forma que os seus dados e análises sejam apresentados de forma diluída no conteúdo de cada 

capítulo. Desta forma, procuramos estreitar as relações entre teoria e prática, no caso, entre 

trabalho empírico e análise teórica. No sétimo, entretanto, está condensada, grande parte da 

análise da pesquisa, envolvendo os discursos do sindicato, bancários e políticas neoliberais, na 

tentativa de compreender como a nova configuração do capitalismo mundial utiliza 

mecanismos para comandar o desempenho e a sua regulação, bem como suas consequências 

na formação da consciência da classe trabalhadora.      

Na apresentação sumária que aborda o tema em foco, os capítulos estão expostos da 

seguinte forma: 
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No segundo capítulo, Subsunção do Trabalho ao Capital e o Sindicato como forma 

de resistência à exploração, abordamos alguns fatores na história responsáveis pelo 

antagonismo entre trabalho e capital, a fim de esclarecer em que situação a classe trabalhadora 

organizou as suas lutas durante o surgimento e o desenvolvimento dos sindicatos em sua 

defesa, elucidando algumas tendências sindicais relevantes para o contexto brasileiro, 

identificando-se elementos que caracterizam e justificam a sua trajetória. Nesse módulo, há 

um esforço para compreender como o trabalho assalariado faz do trabalhador apenas parte do 

processo produtivo ao vender a sua força de trabalho ao capitalista que mediante esta força, 

extrai a mais-valia, podendo acrescer ainda mais os lucros com o aumento da jornada de 

trabalho e o avanço do desenvolvimento das forças produtivas, em destaque ao processo 

industrial e à utilização das máquinas.   

No terceiro seguinte, O Pensamento Moderno no Modo de Produção Fordista, 

buscamos primeiramente a compreensão do discurso que envolve o conceito de Modernidade 

e como tais princípios foram relevantes na formação de um novo modo de regulação social 

baseado no modelo de produção fordista; ato contínuo, tratamos de levantar características da 

produção fordista que modificaram a rotina dos trabalhadores e a sociedade, resultando: no 

aumento da divisão de trabalho, pela criação da linha de montagem, na hegemonia do 

conceito de produção em massa e consumo em massa e na formação do Estado de Bem-Estar 

Social. Por fim, se encerra com a trajetória do sindicalismo inglês e brasileiro durante o 

período moderno. O exemplo britânico foi justificado por ter sido a Gran-Bretanha o primeiro 

país central a mudar o seu projeto de governo rumo à modernidade tardia. 

No quarto seguinte, Modernidade Tardia: Mudanças Políticas para o Mundo do 

Trabalho, exploramos o período de colapso do modelo taylorista/fordista entre 1974-79, 

quando os princípios modernos foram questionados pela produção capitalista que passava por 

grande recessão. Levamos em consideração o Estado de Bem-Estar e o movimento sindical, 

que passaram a ser considerados alguns dos principais vilões da crise, e a força das teorias 

neoliberais, revividas desde 1980. Em seguida, confrontamos características do modernismo 

com a modernidade tardia, suas semelhanças e diferenças, justificando a cumplicidade do 

novo conceito com o modelo de acumulação flexível, envolvendo, por exemplo, o método 

japonês, o modelo toyotista, no processo de trabalho e de produção. 

No quinto, O Neoliberalismo Como Modelo Político e Econômico, estudamos o 

modo pelo qual se desenvolveu a teoria neoliberal na prática, desde as primeiras experiências 

de governos, como os de Pinochet e de Thatcher, abordando a nova configuração de Estado 
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adotada pelos neoliberais e as resistências na sua implementação até chegar ao Brasil após a 

Constituição de 1988. 

No sexto módulo, Anos 1980 - Período de Contradição do Movimento Sindical 

Brasileiro que Permaneceu na Contramão do Neoliberalismo dos Países Centrais, 

estabelecemos uma análise da reestruturação produtiva em países centrais, de estudo mais 

aprofundado na produção flexível, precarização do trabalho e no decréscimo da resistência da 

classe trabalhadora. Outra análise aborda estratégias na organização sindical de países centrais 

que apresentam diferenciações, entre si, apesar de todas apresentarem perdas importantes com 

as políticas neoliberal iniciadas nos anos 1980. Por último, são expressas as contribuições do 

movimento sindical brasileiro, denominado “novo sindicalismo,” na resistência trabalhista 

que retardou a implantação do sistema neoliberal no Brasil. 

No sétimo, Políticas Neoliberais e Reestruturação Produtiva, Cenário de Perdas 

Trabalhista e Dificuldades na Formação da Consciência de Classe em Análise, à luz da 

Categoria Bancária do Estado do Ceará, passamos a investigar o discurso nas falas dos 

trabalhadores bancários e sindicalistas, com a finalidade de refletir acerca das condições 

objetivas de trabalho da categoria bancária na cidade de Fortaleza e as circunstâncias de sua 

resistência trabalhista e sindical, bem como sobre a formação da consciência de classe da 

categoria dos bancários, ante o contexto de avanço neoliberal e crise do capital. 
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2 SUBSUNÇÃO DO TRABALHO AO CAPITAL E O SINDICATO 

COMO FORMA DE RESISTÊNCIA À EXPLORAÇÃO 

 

A sociabilidade proposta pela burguesia foi constituída concomitantemente ao 

crescimento do modo de produção capitalista e aos ajustamentos de suas contradições. Apesar 

de ter sido viabilizada por trabalhadores na Revolução Francesa, esse sistema, segundo Marx 

(1968), representa outra forma de exploração do homem pelo homem mediante o trabalho, 

pelo qual o trabalho produzido pelo trabalhador volta-se contra este. 

Historicamente, percebemos que a exploração dos trabalhadores os conduz a uma 

resistência que pode ser espontânea ou planejada, dependendo da organização e do nível de 

consciência, capaz de mover ações em sua defesa. O sucesso dessas manifestações de defesa 

depende da capacidade de resistir e superar os entraves entre as partes envolvidas, implicando 

uma relação direta com o nível de consciência existente da própria classe. Há exemplo da 

classe burguesa que, em sua fase revolucionária, saltou da consciência em si1, para a 

consciência para si, viabilizando o seu legado. 

Para entender melhor as contradições inerentes à sociedade capitalista entre 

trabalhador e capitalista, é preciso entender como o trabalho foi subsumido às razões do 

capital e, consequentemente, elucidar alguns elementos que serviram e servem, até os dias de 

hoje, de motivação para a classe trabalhadora se organizar, resistir e criar organizações nos 

quais os trabalhadores discutem e decidem sobre seus problemas e interesses, como os 

sindicatos.     

 

2.1 SUBSUNÇÃO FORMAL DO TRABALHO AO CAPITAL  

 No momento em que o trabalhador passou a receber salário em troca da sua força de 

trabalho, a ser administrada pelo capitalista, detentor dos meios de produção e da própria 

produção, foi possível a extração de mais-valia no sistema capitalista, pois, segundo Marx 

(1985), 

O processo de trabalho converte-se no instrumento do processo de 
valorização, do processo de auto-valorização do capital: da criação da mais-

                                                
1 Para Marx (1968) a “consciência em si” remete-se a uma estar em si individual, preso a si mesmo a suas 
questões pessoais, enquanto a “consciência para si” revela características de uma concepção coletiva, 
organização de um grupo social para um fim comum e consciente. 
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valia. O processo de trabalho subsume-se no capital (é o processo do próprio 
capital), e o capitalista entra nele como dirigente, guia; para este é ao mesmo 
tempo, de maneira direta, um processo de exploração do trabalho alheio. 
(P.87). 

Marx (1985), contudo, denomina de “subsunção formal” do trabalho ao capital a 

exploração do trabalho entre capitalista e produtores viabilizados com a criação do salário, 

pelo próprio sistema que subordina o modo de trabalho existente antes do capital. Assim, 

entendemos que, quando o produtor independente (de subsistência ou não) passa a se sujeitar 

ao capitalista, ele perde parte do processo produtivo para o capitalista que o dirige, 

aproveitando-se do seu modo de trabalho – visto que ele passa a ser possuidor apenas da força 

de trabalho e o capitalista enquanto este é detentor do capital e dos meios de produção. Como 

anota Marx (1985),  

Antes do processo de produção capitalista todos eles se defrontavam como 
possuidores de mercadorias e mantinham entre si unicamente uma relação 
puramente monetária; no interior do processo de produção defrontam-se 
como agentes personificados dos fatores que intervêm nesse processo: o 
capitalista como “capital”, o produtor direto como “trabalho” e a sua relação 
está determinada pelo trabalho como simples fator do capital que se 
autovaloriza. (P.88). 

Ao mesmo tempo em que o trabalho no modo de produção capitalista passa a ser 

subsumido ao próprio capital, o processo de trabalho, que submete o trabalhador aos meios de 

produção, instaura uma relação estrutural de dependência. Portanto, para Marx (1985), o 

modo de trabalho está conservado. Então, a diferença entre a produção capitalista e as 

produções anteriores está na escala de seus processos. 

O que desde o início distingue o processo de trabalho subsumido, embora 
apenas formalmente, no capital – e que o vai diferenciando cada vez mais, 
mesmo com base no processo de trabalho tradicional – é a escala em que se 
efetua; o mesmo é dizer, por um lado, a vastidão dos meios de produção 
adiantados e, por outro, a quantidade de operários dirigidos pelo mesmo 
patrão. (P.90).  

Esse aumento na escala, a que se refere Marx (1985), passa a ser uma necessidade 

para os capitalistas, não bastando haver apenas trabalhadores assalariados subordinados a uma 

só pessoa para se tornar um capitalista na sua totalidade; é preciso ir muito mais além, pelo 

fato de o capitalista precisa exercer a função de gerenciador de todo o processo, no intuito de 

garantir a mais-valia. Para se chegar, porém, a este estado em que o capitalista se afasta da 

atividade laboral da produção para dedicar-se mais ao campo das idéias em busca da 

valorização do seu capital, se faz necessário um número cada vez maior de trabalhadores 

capazes de garantir, por meio do sobretrabalho, uma lucratividade que privilegie as 
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necessidades, não somente básicas, mas, também e sobretudo, as luxúrias dos capitalistas e de 

seus membros familiares.  

De outra forma, também se pode chegar a um aumento, sem necessariamente 

acrescer o número de trabalhadores, apenas aumentando a jornada de trabalho destes. Esta 

forma de coação é utilizada até os dias de hoje, sendo de suma importância no início do 

capitalismo, quando a objetivação das forças produtivas ainda estava engatinhando e, assim, 

os meios de produção não eram ainda suficientemente desenvolvidos para diminuir os gastos 

e reduzir o tempo necessário para produção; sem contar que as relações capitalistas estavam 

se firmando, e esta forma de coagir os trabalhadores estava revolucionando as sociabilidades 

humanas, desenvolvendo assim uma nova relação de hegemonia e subordinação de base 

econômica. A essa forma de adquirir sobretrabalho, Marx (1985) denomina de subsunção 

formal do trabalho no capital, como observa: 

Com base no modo de trabalho pré-existente, ou seja, num desenvolvimento 
dado da força produtiva do trabalho e o modo de trabalho correspondente ao 
desenvolvimento dessa força produtiva, pelo contrário, só se pode produzir 
mais valia recorrendo ao prolongamento do tempo de trabalho, quer dizer, 
sobre a forma da mais-valia absoluta. A esta modalidade, como forma única 
de produzir mais valia, corresponde, pois a subsunção formal do trabalho no 
capital. (P.90).  

Para Marx (1985), a “subsunção formal” do trabalho ao capital viabilizou a formação 

de uma nova sociedade, a qual produz novas necessidades dos trabalhadores, e por isso passa 

a criar outros valores de consumo, no intuito de escoar a produção para obtenção de mais 

riqueza. Tudo isso ocorre graças a uma relação de coação, em que o capitalista extrai o 

sobretrabalho de seus trabalhadores na produção, envolvendo também um tempo livre para 

objetivar de forma independente a produção material. 

O tempo livre utilizado na objetivação da produção possibilita variações na 

capacidade de trabalho, concentração de renda nas mãos dos capitalistas e domínio total dos 

meios de produção. Com isso, conseguem manter uma relação puramente econômica com 

seus trabalhadores, pois são justamente os capitalistas os detentores dos meios de produção e 

da riqueza, restando aos trabalhadores apenas a sua força de trabalho, formando, assim, uma 

relação de dependência na qual o dinheiro compra o que falta para cada um, tornando tudo 

uma mercadoria, inclusive a força de trabalho. 

É desta forma que os trabalhadores se tornam subordinados aos capitalistas, pois já 

que não possuem riquezas para produzir (condições objetivas da produção), eles vendem a sua 
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força de trabalho para sua sobrevivência (condições subjetivas da produção), reduzindo assim 

a relação entre capitalista e trabalhador a uma mera transação monetária de compra e venda.  

Então, por consequência da subsunção formal do trabalho ao capital, aos poucos, os 

capitalistas foram se distanciando da natureza dos trabalhadores, pois, quanto mais 

trabalhadores eles conseguirem reunir a favor de seus interesses privados, mais eles adquirem 

liberdade e riqueza para dominá-los e para não exercer funções semelhantes de seus 

trabalhadores, pois, para Marx (1985), 

Quanto menos se conseguir libertar a produção capitalista da subordinação 
formal, tanto menos se desenvolverá também aquela relação, pois que só 
pressupõe pequenos capitalistas cuja formação e atividades pouco diferem da 
dos próprios operários. (P.95). 

 

2.2 SUBSUNÇÃO REAL DO TRABALHO AO CAPITAL E A IMPORTÂNCIA DAS 

MÁQUINAS PARA PRODUÇÃO 

À medida que a produção capitalista foi se desenvolvendo, juntamente com ela, 

foram surgindo várias transformações socioeconômicas, como, por exemplo: no meio rural, a 

agricultura de subsistência passou a ceder espaço à agricultura comercial e, na cidade, as 

pequenas oficinas de ofício foram substituídas pelas grandes fábricas, fazendo surgir por 

definitivo o modo de produção especificamente capitalista, que, para Marx (1985), representa 

a “subsunção real” do trabalho ao capital. 

Atribuem-se tais mudanças no modo da produção a diversos fatores, mas a extração 

da mais-valia relativa e o desenvolvimento da força produtiva do trabalho objetivado dão 

suporte à continuidade do sistema especificamente capitalista, pois, com a mais-valia relativa, 

o capitalista garante ainda mais a multiplicação do seu capital, já que com ela os seus 

produtos podem ser vendidos abaixo do seu valor social, como expressa Marx (1985): 

A produção da mais-valia relativa (para o capitalista individual, na medida 
em que toma a iniciativa, acicatado pela circunstância de o valor ser igual ao 
tempo de trabalho socialmente necessário que se objetivou no produto; 
estimulado pelo fato de que, por conseguinte, o valor individual do seu 
produto é mais baixo do que o seu valor social e de que, por isso, pode ser 
vendido acima do seu valor individual). (P.92). 

Em razão da força produtiva do trabalho objetivado, o capitalista é capaz de produzir 

em maior escala e com menor custo, graças à convergência de conhecimentos coletivos dos 

trabalhadores, de envolvimento direto ou indireto com a produção, os quais são apropriados 

pelos capitalistas, favorecendo o desenvolvimento da atividade produtiva. 
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Por consequência dessa objetivação, as ferramentas de trabalho foram 

gradativamente perdendo sua importância na produção, sendo substituídas pelas máquinas. 

Apesar de a máquina não possuir a capacidade de criar valor, pois esta se destina apenas ao 

trabalhador – que, com o seu trabalho, cria um produto, acrescentando-lhe um novo valor, ao 

mesmo tempo em que transfere o valor das matérias-primas para este novo produto e, 

sobretudo, com o trabalho não pago, em seja mais-valia – ela pode proporcionar o aumento da 

mais-valia.  

Ao levar em consideração a quantidade de mercadorias com que a máquina produz 

diariamente e por extensão ao longo de toda sua vida útil, o valor gasto torna-se investimento, 

pois cada mercadoria produzida pela máquina incorporará uma pequena parcela do valor da 

máquina e, quanto maior a potência, a velocidade com que produz mercadorias e a própria 

durabilidade da máquina, menor será o valor a ser incorporado em cada mercadoria. Conclui 

Marx (1968): 

Comparando-se os preços das mercadorias da produção mecanizada com os 
das mesmas mercadorias produzidas pelos ofícios ou pelas manufaturas, 
verifica-se em geral que o valor transferido pelo instrumental de trabalho ao 
produto, na indústria mecanizada, cresce relativamente e decresce 
absolutamente. Em outras palavras, sua magnitude absoluta diminui, mas sua 
magnitude em relação ao valor total do produto, por exemplo, de um quilo 
de fio, aumenta. (P.444). 

Portanto, a máquina, ao realizar operações semelhantes às dos trabalhadores 

qualificados, reduz o número de trabalhadores especializados envolvidos diretamente na 

produção, diminuindo gastos com salários. Juntamente com a colaboração existente tanto na 

cooperação entre muitas máquinas quanto nos sistemas de máquinas, aumenta-se o tempo não 

pago ao trabalhador e barateia-se a mercadoria, aumentando a mais-valia, pois só se aumenta 

o valor da mercadoria com a transferência do valor gasto pela sua aquisição ao produto final. 

Nesse sentido, acentua Marx(1968), “as máquinas entram por inteiro no processo de trabalho 

e apenas por partes no processo de formação do valor” (p.441). 

 Assim, aqueles trabalhadores explorados por meio da extração de sobretrabalho, que 

dão origem aos lucros na forma de mais-valia absoluta, juntamente com aqueles 

trabalhadores, como inventores, cientistas, filósofos etc., que tiveram as suas práticas e 

descobertas socializadas e utilizadas na produção capitalista (com o intuito de reduzir os 

custos e aumentar a produtividade, contribuindo para a geração da mais-valia relativa e para a 

produção material) constituem as forças produtivas sociais do trabalho. 
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As forças produtivas sociais do trabalho no capital contribuem para os interesses dos 

capitalistas, sendo fruto da objetivação da força de trabalho, como consequência da 

intencionalidade, vontade e direcionamento pretendidos pelos capitalistas na utilização das 

forças produtivas do trabalho, que ajudam a impulsionar o desenvolvimento e o crescimento 

do capital. 

O avanço das forças produtivas do trabalho pode-se considerar como fator favorável às 

necessidades inerentes ao trabalhador? Para Marx (1985), tal fator não é possível, pois se 

refere a este desenvolvimento da seguinte forma: 

Tudo isso se apresenta como força produtiva do capital, e não como força 
produtiva do trabalho, ou apenas como força produtiva do trabalho na 
medida em que este é idêntico ao capital e, em todo caso, não como força 
produtiva nem do operário individual nem dos operários combinados no 
processo de produção. (P.93). 

O capitalismo avança, todavia, sob a batuta dos capitalistas, que encontram uma forma 

de extorquir dos trabalhadores a mais-valia, seja ela absoluta pela subsunção formal do 

trabalho ao capital, ou relativa, decorrente da subsunção real do trabalho no capital, que além 

de ser, segundo Marx (1985), 

A forma geral de qualquer processo capitalista de produção, é, porém, 
simultaneamente, uma forma particular em relação ao modo de produção 
especificamente capitalista desenvolvido, já que a última (subsunção real) 
inclui a primeira, porém a primeira (subsunção formal) não inclui 
necessariamente a segunda. (P.87). 

Embora existisse uma relação de domínio sobre os trabalhadores, o sistema 

capitalista difere dos outros modos de produção que o antecederam por promover aos 

produtores diretos maior “liberdade”, pois a condição de explorados acontece apenas por 

questões econômicas, e não mais por forças políticas ou até mesmo religiosas. 

É justamente com a suposta, restrita e ilusória liberdade destinada aos trabalhadores 

que eles se organizaram, unindo-se para combater os males gerados pelo capital à sua classe. 

Dessa união surgiram as associações ou sindicatos que, no seu início, agiam de forma ilegal e 

as suas ações eram bastante reprimidas por parte dos capitalistas que também recebiam o 

apoio do Estado para intensificar a repressão exercida sobre a classe trabalhadora. 

 

2.3 A INSURGÊNCIA OPERÁRIA E A FORMAÇÃO DOS SINDICATOS 

Perante toda a exploração imposta pelos capitalistas aos trabalhadores, a classe 

trabalhadora, representada pela figura dos operários, passou a se revoltar contra a sua situação 
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de explorada, mediante a percepção das consequências da exploração, que se agrava 

sensivelmente com o avanço do desenvolvimento industrial. 

Sem o entendimento dos principais elementos que sustentam a exploração e sem uma 

unidade consciente para efetuar uma resistência representativa, os operários encontravam-se 

impotentes, restando apenas como protesto de sua insatisfação o crime, em especial o roubo, 

que, para Marx e Engels (1984), “é a forma mais grosseira e mais inconsciente de protesto”. 

(P.3).            

Superaram, então, esse momento e entenderam que, roubando, os operários se 

tornavam presas fáceis, pois sua luta apresentava um caráter individual, e, com isso, sem 

forças para combater e representar sua classe perante a sociedade, os operários passaram a se 

manifestar coletivamente e, reunidos, resolveram quebrar as primeiras máquinas, que 

aumentavam a exploração do trabalhador, já no início da industrialização. Como relatam 

Marx e Engels (1984), 

Os primeiros, inventores – Arkwright e outros – foram maltratados e as suas 
máquinas destruídas. Por muito tempo ainda houve inúmeros levantamentos 
contra as máquinas, durante os quais se desenrolaram cenas vividas na altura 
da revolta dos tipógrafos da Boémia em junho de 1844: as fábricas foram 
demolidas, as máquinas partidas aos bocados. (P. 3-4).  

Esse tipo de revolta serviu como expressão de defesa da classe trabalhadora, mas o 

campo de atuação se restringia, na maioria das vezes, a determinada fábrica ou localidade 

como fato isolado e distante de alcançar os anseios da categoria como um todo. Tais revoltas 

serviram, porém, para organizar melhor e criar associações destinadas à defesa dos interesses 

dos trabalhadores. 

Inicialmente, as associações eram clandestinas, seus representantes atuavam no 

interior das fábricas, mas as ações quase sempre surgiam durante as reuniões que eram feitas 

fora do local de trabalho, durante o tempo livre e às escondidas, para evitar retaliação do 

patrão (o capitalista) ou da polícia (o Estado). Desta forma, as ações eram discutidas e 

planejadas, aumentando a possibilidade de sucesso das manifestações, por deixarem de ser 

espontâneas e possuírem objetivos previamente definidos, que representavam o coletivo.  

Os trabalhadores perceberam a importância das associações e lutaram para que 

tivessem direito de se organizar em sua defesa. Isto porque, na ilegalidade, as associações se 

encontravam com quadros reduzidos de pessoas, por causa do risco constante do desemprego 

e da ameaça à vida, fato que limitava o raio de contribuição e articulação entre os 

trabalhadores.     
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Após vários conflitos entre operários, patrões e Estado, os trabalhadores, em diversos 

países e em tempos diferentes, conquistaram o direito de se organizar em prol de sua defesa. 

Essas lutas tiveram características particulares e inerentes a cada país, mas o principal foi a 

conquista comum dos trabalhadores de criarem os sindicatos. 

Os sindicatos são organizações que servem como laboratório de análise das 

investidas capitalistas contra os trabalhadores, para que, a partir desta, seus associados possam 

se organizar de forma consciente em defesa dos próprios interesses. Esse movimento que se 

origina de uma análise coletiva da situação vivida por parte de cada categoria contribui para a 

conquista de uma identidade mais sólida, capaz de reconhecer melhor seus antagonistas, 

limitações e potencialidades. 

 Esse exame, juntamente com o caráter coletivo encontrado nas ações sindicais, tanto 

na elaboração da própria análise quanto nas execuções de seus encaminhamentos, protege e 

fortalece a categoria, pois diminui a probabilidade de erros nas ações, consequentemente 

aumentando a possibilidade de êxito, e, assim, encorajando mesmo aqueles em situação 

desfavorável para o enfrentamento em busca de caminhos que levem à melhoria de vida.   

As principais bandeiras de lutas dos sindicatos trabalhistas contra seus exploradores 

são: a luta por melhores salários, por melhores condições de trabalho e pela redução da 

jornada de trabalho. Tais reivindicações afetam diretamente os interesses patronais, pois, se 

concretizadas, aumentam os gastos de capital constante e variável, por intermédio dos 

investimentos na melhoria das condições de trabalho e do aumento de salários, 

respectivamente; além de reduzir a mais-valia com a redução da jornada de trabalho, 

acarretando a diminuição de lucros. 

Esses fatores fazem dos sindicatos um lugar importante na preparação ao 

enfrentamento de classes. Das contradições entre trabalhador e patrão que são discutidas de 

forma clara, provêm as lutas entre eles, decorrentes da necessidade de sobrevivência, uma vez 

que a emancipação da classe trabalhadora do capital acarreta o fim dos capitalistas.   

As greves são utilizadas pelos sindicatos como recurso para obtenção de seus 

objetivos imediatos, pois nelas o confronto direto entre as partes pode chegar ao extremo e até 

ocorrer violência física. o fator qualitativo desta ação concreta, porém, é a determinação dos 

trabalhadores na decisão de enfrentar os patrões atingindo a produção e, sobretudo, a 

disposição para resistir à inevitável repressão. A propósito, enfatizam Marx e Engels (1984): 
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É escusado dizer que, para fazer greve, também é preciso ter coragem, muita 
coragem. Muitas vezes é preciso mais coragem, decisão, audácia e firmeza 
do que para uma revolta. Na verdade, não é fácil para o operário, que 
conhece a miséria por experiência, decidir ir ao seu encontro com mulher e 
filhos, suportar a fome e a miséria ao longo de meses, e continuar, apesar de 
tudo, forte e inabalável. (P. 13).  

Na Inglaterra – berço da Revolução Industrial – as greves durante o século XVIII 

eram normalmente iniciadas após o esgotamento das negociações, quando os sindicatos, em 

última tentativa, enviavam uma delegação ou petição aos patrões, exigindo o cumprimento 

das reivindicações pré-estabelecidas por eles. E, caso persistisse o impasse, a categoria 

deflagrava a greve com paradas que poderiam ser parciais ou gerais, dependendo da 

quantidade de patrões envolvidos. 

Esse procedimento sindical retrata o esforço da instituição em permanecer 

legalmente no decorrer de suas lutas, entendendo que, quanto maior o tempo de permanência 

na legalidade, menor será a repressão sofrida por ela, pois desta forma o Estado nada poderá 

fazer em favor da burguesia, para a qual está a serviço. 

Como as greves, porém, afetam diretamente os interesses capitalistas, por deixarem o 

capital inativo, pela ameaça de dano as máquinas, seja, pelo desuso ou pela própria violência 

e pela possibilidade real de aumento de salário, a classe patronal se defende na primeira 

oportunidade deixada pelo movimento grevista, como relatam Marx e Engels (1984): 

Nessa altura é feita uma queixa, e como a burguesia, tão ávida de legalidade, 
dispõe sempre do poder, encontra quase sempre meio de quebrar, ao 
primeiro acto contrário à lei, o poder da  associação, fazendo simplesmente 
uma queixa contra os seus membros, junto dos tribunais.. (P. 7).  

Quando alcançam tais proporções, o conflito se faz cada vez mais acirrado, tornando 

o confronto inevitável, por ser a forma encontrada para forçar os capitalistas a cederem, 

aumentando os salários dos operários e diminuindo seus lucros. Assim, as greves 

proporcionam cenários de guerra entre patrões e trabalhadores, servindo como verdadeiras 

escolas para ambos, embora Marx e Engels (1984) se reportam apenas aos trabalhadores: 

As greves são para os operários a escola da guerra onde se preparam para o 
grande e inadiável combate; são o acto pelo qual os operários proclamam a 
sua recusa a obedecer, primeiro num ramo da indústria e depois em vários, e 
pelo qual aderem ao movimento operário. (P. 12).  

Por traz dessas “guerras” estão as diversas concepções que norteiam os sindicatos. 

Com elas, essas entidades podem se tornar mais ou menos combativas e até mesmo estender 
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os seus objetivos a outras categorias, unindo-as em uma só luta na busca da emancipação dos 

trabalhadores.  

 

2.4 ALGUMAS DAS VÁRIAS TENDÊNCIAS SINDICAIS 

Os sindicatos seguem projetos políticos que variam de acordo com as características 

de cada região, estado ou país. Esses projetos são viabilizados no seio de sua instituição sob 

influências de pessoas internas e/ou externas, as quais contribuem para a formação dessas 

concepções, tornando-as fruto reflexo da sociedade. 

Em alguns exemplos, torna-se fácil identificar as relações entre sociedade e 

concepções sindicais. Na Inglaterra, onde a industrialização alcançou altos índices de 

desenvolvimento, garantindo o aquecimento da economia por algumas décadas, as trade-

unions assumiram características voltadas essencialmente para as questões econômicas e de 

caráter reformista.      

Os países europeus com menor desenvolvimento industrial possibilitaram a origem 

de várias outras tendências, apesar de a maioria destas não superar as questões econômicas, 

com exceção da comunista, que acrescentou em suas lutas conotações políticas, como a luta 

de classes e o fim da sociedade capitalista. 

A França e a Itália protagonizaram, em momentos distintos, várias dessas tendências. 

A primeira a se diferenciar do modelo inglês, não pelo caráter econômico e sim por 

centralizar suas ações nas greves, trazia implícito o entendimento de que as mudanças não 

viriam de forma pacífica mediante reformas. Foi a “revolucionária” que, segundo Antunes 

(1980), é a precursora do anarquismo, como nos mostra em suas palavras: 

Precursora do anarquismo, esta segunda corrente se auto-intitulou 
“revolucionária”... Eles 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. (P. 23).  

O sindicato anarquista é outro modelo “economicista” semelhante ao dos 

“revolucionários” que enfatizavam as ações de greves e negam a luta política. Seus seguidores 

acreditavam que os sindicatos se tornariam a estrutura da sociedade anarquista baseada na 

autogestão e na negação de qualquer estrutura administrativa de governo.     
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Mesmo sob duras críticas dos comunistas, que consideravam o movimento anarquista 

como pequeno-burguês, o sindicalismo anarquista cresceu na Europa e na América Latina, 

sempre em países de pequena industrialização, como nos exemplifica Antunes (1980): 

A concepção anarquista propagou-se nos países europeus de menor 
desenvolvimento capitalista e, conseqüentemente, de menor concentração 
industrial, onde predominavam as pequenas indústrias como na Espanha, 
França, Itália, Portugal, e penetrou também na maioria dos países latino-
americanos. (P. 24-25).  

Ainda de caráter econômico, teremos os reformistas e os cristãos. Os primeiros, 

como o próprio nome já sugere, não ameaçam as estruturas do sistema capitalista, pois só 

servem para ajustes deste e para se manterem na contra-mão das questões políticas vividas por 

um sindicalismo político. Esse tipo de sindicalismo também teve origem das trade-unions 

inglesas, porém fortemente adotada nos Estados Unidos da América.     

A segunda concepção é muito semelhante à dos reformistas, pois reconhece a 

propriedade privada como legítima e procura apenas ajustes no sistema. As diferenças estão 

na concepção do sindicalismo cristão, de que há uma necessidade de cooperação social para 

que o sistema capitalista se torne mais justo. Isso só foi viabilizado pelo entendimento cristão 

de que somos todos irmãos. Assim, patrão e empregado fazem parte da mesma família e 

devem diminuir ao máximo as suas diferenças, evitando e negando os confrontos inerentes à 

luta de classe. 

Em situações completamente adversas ao movimento operário em geral e a todas as 

correntes sindicais existentes na Itália, que foram duramente combatidas até serem 

desarticuladas, enfraquecendo a luta operária, durante o regime fascista, surge outro modelo 

sindical – o corporativista.  

Ao contrário dos demais modelos, esse é voltado aos interesses das corporações e da 

produção, tendo o governo fascista como o seu principal controlador, dessa forma, não 

representando os anseios dos trabalhadores, pelo contrário, tendo agravado os seus problemas. 

Como relata Antunes (1980): 

Expressava a política da paz social, da colaboração entre as classes, 
conciliando o trabalho e o 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. (P. 28-29).  

Com esse pensamento de conciliação, e graças a uma política de manipulação das 

massas, os sindicatos corporativistas aglutinavam patrões e empregados nos mesmos quadros 
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de associados, afastando qualquer possibilidade de organização coletiva em prol da classe 

explorada – a proletária.  

Contrapondo-se às condições de exploração aos trabalhadores, associados à defesa 

do fim do sistema capitalista em prol do sistema comunista, dar-se-á a concepção comunista 

nos sindicatos. Nela os sindicatos se tornam um meio importante para a conscientização e 

formação da nova sociedade proposta pelos seus seguidores, servindo como verdadeiras 

escolas de emancipação da classe, como nos mostra Antunes (1980): 

Os sindicatos tornaram-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. (P. 30-31).  

Dessa forma, os sindicatos comunistas buscaram estabelecer entre os associados uma 

consciência política e revolucionária. E formam com os seus maiores aliados o partido 

político e o Estado Comunista – um tripé de sustentação da ditadura do proletariado para a 

formação da sociedade socialista, onde os trabalhadores assumem legitimamente o poder. 
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3 O PENSAMENTO MODERNO NO MODO DE PRODUÇÃO 

FORDISTA 

 

3.1 O QUE É MODERNIDADE? 

Quando somos indagados a respeito do entendimento do que é Modernismo, é 

comum o associarmos a um conjunto de mudanças cujo seu resultado se apresente como algo 

determinantemente novo.  

Este fato pode ser facilmente explicado, pois, para algo ser considerado moderno, 

tem que negar o próprio passado para que, então, ele possa ser modificado, reestruturado e 

recriado como algo diferente. Para Harvey (1996), negar o passado para os modernistas é 

simplesmente considerar algo como efêmero e fugidio, tornando-o apto a uma possível 

intervenção humana, no intuito de transformá-lo em completo e eterno, seja mediante as artes, 

a política, a economia ou qualquer outra forma de manifestação e organização social.  

A respeito dessa característica moderna de mudar sem o menor constrangimento as 

coisas, sem ao menos levar em consideração a sua história, comenta Harvey (1996): 

Se a preservação de todo sentido de continuidade histórica da vida moderna 
está de fato tão permeada pelo sentido do fugidio, do efêmero, do 
fragmentário e do contingente, há algumas profundas conseqüências. Para 
começar, a modernidade não pode respeitar sequer o seu próprio passado, 
para não falar de qualquer ordem social pré-moderna. A transitoriedade das 
coisas dificulta. Se há algum sentido na história, há que descobrí-lo e definí-
lo a partir de dentro do turbilhão da mudança, um turbilhão que afeta tanto 
os termos da discussão como o que está sendo discutido. (P. 23).   

Embora o Modernismo possua características que possibilitam ver nas coisas 

elementos susceptíveis à transformação, essa capacidade, por si só, não é suficiente para 

reconhecer nas criações o considerado “moderno”. Isto porque, só quando tais elementos são 

atrelados ao pensamento positivista até mesmo de forma igualitária em escala de valor, pelo 

qual esse pensamento impulsiona a ação de tais mudanças, atribuindo ao novo um caráter 

supostamente verdadeiro, correto, bom e totalitário, será possível reconhecer uma obra 

“moderna”, mesmo que essa própria obra no futuro seja transformada em algo novo e também 

“moderno”. Assim, a mudança fará parte de uma “evolução”, tal como ocorre nas ciências.  

Portanto, da mesma forma que a ciência está mergulhada em verdades que em 

determinada época reinam como absolutas, até que em um determinado momento sejam 

substituídas por outras, resta demonstrar que o campo científico é cercado por incertezas e 



29 
 

que, de fato, suas certezas são apenas representações temporárias, que levam à objetivação e à 

formação de conceitos.  

Por conseguinte, podem ser modificadas a qualquer momento, por serem 

representações efêmeras e fugidiças, e a tentativa de racionalizá-las leva a um confronto sem 

ganhadores. O caráter “moderno” traz consigo tais características e, por consequência destas, 

é que a concepção de ciências, na Modernidade, possui papel importante na história, 

sobretudo na consolidação do modo de produção capitalista. 

Com efeito, a utilização do discurso “moderno” como forma de favorecimento dos 

interesses do capital pode ser vista fortemente caracterizada na transição do modo de 

produção feudal para o modo de produção capitalista e, durante o capitalismo, na implantação 

do modelo fordista de produção.  

Em ambos, o discurso foi explorado, na tentativa de justificar a “eterna” necessidade 

do novo e no tentame de formar uma consciência no homem, capaz de transformar e 

reestruturar a sociabilidade e a si próprio.  

No plano de colaboração direta com o objeto em estudo, porém, iremos apenas 

abordar o tema, com suporte no modo de acumulação keynesiano-fordista, por constituir, 

nesse período, mudanças relevantes e essenciais no cotidiano dos trabalhadores e dos 

sindicatos para os dias atuais.      

 

3.2 FUSÃO DO CONCEITO MODERNO COM O FORDISMO 

Considerando a discussão histórica até aqui implementada, vale ressaltar que no 

fordismo o caráter “moderno” vem para justificar e dar condições para as mudanças 

revolucionárias na produção, como também a exemplo do passado, quando o capitalismo, 

diante do avanço das forças produtivas, se utilizou desta lógica para dar suporte a um período 

de grande acúmulo monetário, quando o trabalhador passou a receber salário em troca da sua 

força de trabalho, sendo, então, administrado pelo capitalista, que exige desse último todo um 

esforço para montar uma estrutura capaz de, não só manter, como também de desenvolver o 

sistema, sendo esta razão já respaldada nas defesas iluministas durante a transição do 

feudalismo para o capitalismo. Assim exprime Harvey (1996), 

Embora o termo “moderno” tenha uma história bem mais antiga, o que 
Habermas (1983,9) chama de projeto da modernidade entrou em foco 
durante o século XVIII. Esse projeto equivalia a um extraordinário esforço 
intelectual dos pensadores iluministas “para desenvolver as ciências 
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objetivas, a moralidade e as leis universais e a arte autônoma nos termos da 
própria lógica interna destas”. (P. 24).   

Do movimento iluminista pode-se extrair várias características importantes e 

inerentes ao Modernismo, que serviram de base para o desenvolvimento e o “progresso”, 

sobretudo para o salto na produção dado pelo capitalismo no período fordista, que precisou 

utilizar novamente o discurso da Modernidade, agora, na intenção de não mais trocar de 

sistema e sim de modificá-lo. Sobre essas características Harvey (1996) comenta: 

O pensamento iluminista (e, aqui, sigo Cassier,1951) abraçou a idéia do 
progresso e buscou ativamente a ruptura com a história e a tradição esposada 
pela modernidade... Na medida em que ele também saudava a criatividade 
humana, a descoberta científica e a busca da excelência individual em nome 
do progresso humano, os pensadores iluministas acolheram o turbilhão da 
mudança e viram a transitoriedade, o fugidio e o fragmentário como 
condição necessária por meio da qual o projeto modernizador poderia ser 
realizado. (P. 23).   

O nome fordismo é inspirado em Henry Ford que, no seio de sua indústria, iniciou 

uma reorganização produtiva apta a desencadear uma nova investida do capital - a chamada 

Idade de Ouro - nas décadas de 1950 e 1960. Esta revolução nas bases produtivas teve 

começo em 1914, de acordo com Gounet (1999), quando Ford estabeleceu a jornada de 

trabalho de oito horas, com cinco dólares como recompensa. Essa simples atitude foi capaz de 

desencadear grandes consequências no mundo do capital, sobretudo para os trabalhadores, 

aumentando ainda mais o estranhamento no ato laboral.  

Com grande influência do taylorismo, segundo Harvey (1996), Henry Ford 

conseguiu racionalizar a produção e reduzir drasticamente o tempo necessário para a 

produção de um automóvel. Para isso, um operário, que antes produzia praticamente todo o 

automóvel, passou a só produzir parte dele, sendo regido por esteiras que ditavam o ritmo, 

levavam as peças a serem montadas e em seguida interligavam as partes para formar o todo, 

sem que o trabalhador ao menos tomasse conhecimento do que estava sendo montado em 

outro setor - a chamada linha de montagem. Essa divisão do trabalho originou precarização do 

trabalho e desqualificação dos trabalhadores, pois estes já não precisavam de um 

conhecimento vasto em Mecânica, pois seu trabalho se reduziu a tarefas mais simples e de 

movimentos repetitivos.  Em relação à redução do tempo de produção, diz Gounet (1999): 

A antiga organização da produção precisava de 12:30 horas para montar um 
veículo. Com o taylorismo, ou seja, apenas com o parcelamento das tarefas, 
a racionalização das operações sucessivas e a estandartização dos 
componentes, o tempo cai para 5:50 horas. Em janeiro 1914, Ford introduz 
as primeiras linhas automatizadas. O veículo é produzido em 1:30 hora, ou 
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seja, pouco mais de oito vezes mais rápido que no esquema artesanal usado 
pelos concorrentes.  (P. 19,20).   

Desse modo, o fordista, uma vez comparado a outro modelo, apresenta a necessidade 

de absorver maior quantidade de trabalhadores. Essa característica fez com que tal modelo se 

diferenciasse dos demais e trouxesse várias contradições, como aquela em que Ford, segundo 

Harvey (1996), teve que aumentar para cinco dólares o dia de trabalho, correspondendo ao 

dobro do salário pago pelas concorrentes, atraindo vários trabalhadores e desfalcando as 

concorrências que precisavam de trabalhadores qualificados. 

Embora o trabalho passasse a ser mais desumano naquelas condições, os 

trabalhadores se submeteram em troca de melhor renda. Esse aumento só poderia ser dado 

graças a uma produção em massa, aliada a um consumo também em massa, previsto por Ford. 

Retrata Harvey (1996): 

O que havia de especial em Ford (e que, em última análise, distingue o 
fordismo do taylorismo) era a sua visão, seu reconhecimento explícito de 
que a produção de massa significava consumo de massa, um novo sistema de 
reprodução da força de trabalho, uma nova política de controle e gerência do 
trabalho, uma nova estética e uma nova psicologia, em suma, um novo tipo 
de sociedade democrática, racionalizada, modernista e populista. (P. 24).   

Aos poucos, as indústrias dos Estados Unidos passaram a adotar esse novo modelo 

econômico-produtivo, a princípio, como forma de sobrevivência para não serem extintas pelo 

modelo de Ford. Ocasionam-se, pois, segundo Harvey (1996), a expansão da produção nos 

EUA, bem como a formação de uma sociedade democrática baseada no totalitarismo dos 

planejadores e do governo, na preparação de uma elite corporativa, gerada por pensamentos 

positivistas encontrados em Os Princípios da Administração Científica, de F. W.Taylor, que 

mistura burocracia, tecnocentrismo e racionalismo rumo a um progresso linear, no qual as 

contradições entre trabalhador e patrão são controladas por medidas econômicas que visam a 

garantir a empregabilidade dos trabalhadores e o aumento da produção mediante intervenções 

do Estado – resultado no Estado de Bem- Estar Social europeu e no Estado Liberal Social nos 

EUA.   

Na Europa, a “Modernidade” e o fordismo, em certo momento histórico, terão 

praticamente os seus conceitos compreendidos como sinônimos, pelo fato da produção 

fordista ter sido bastante utilizada como geradora de mudanças capaz de retirar a Europa de 

uma situação sócio-político-econômico em crise. Tal compreensão, contudo, só foi 

implementado, nessa região, logo após a Segunda Grande Guerra, no quadro de uma 

economia devastada para a qual se fazia necessário reconstruir as estruturas, tanto físicas 



32 
 

quanto políticas, graças à fragilidade decorrente do conflito e pela própria ameaça constante 

da antiga União Soviética em ocupar o restante da Europa com a sua política, quando então a 

Europa resolve ceder e aceitar o dinheiro investido pelos Estados Unidos na sua reconstrução.  

Os Estados Unidos conseguiu, assim, evidenciar a sua economia na Europa, 

favorecendo rapidamente as indústrias locais a adotarem o modelo fordista e forçando os 

governos a implantarem medidas totalizantes e de bem-estar social.  A propósito, revela 

Gounet (1999): 

Depois da Segunda Guerra Mundial, o fenômeno prossegue. No quadro do 
Plano Marshal pela reconstrução da Europa ocidental com capitais 
americanos, numerosas missões de estudos européias analisam o sistema 
norte-americano de produção, ou seja, o fordismo. Este torna-se referência 
obrigatória da indústria automobilística. (P. 21). 

Para o trabalhador, o fordismo pode representar um período marcado por 

contradições importantes, pois transforma o processo laboral em atividade exageradamente 

repetitiva, alienante, segmentada e desumana, ao ponto de o trabalhador chegar a não 

reconhecer o produto como fruto do seu trabalho. A respeito dessas mazelas vivenciadas pela 

classe trabalhadora no seio da produção, comenta Harvey (1996): 

Para começar, o estado das relações de classe no mundo capitalista 
dificilmente era propício à fácil aceitação de um sistema de produção que se 
apoiava tanto na familiarização do trabalhador com longas horas de trabalho 
puramente rotinizado, exigindo pouco das habilidades manuais tradicionais e 
concedendo um controle quase inexistente ao trabalhador sobre o projeto, o 
ritmo e a organização do processo produtivo. (P.123).   

Por outro lado, o Estado de Bem-Estar foi responsável, durante duas décadas - a 

chamada Idade de Ouro - por uma enorme capacidade de expansão de empregos, 

consequentemente, também, pelo aumento da classe trabalhadora e o fortalecimento da 

consciência e luta de classes, por meio das representações e atuações sindicais. Estas, por 

intermédio da mobilização dos sindicatos e do movimento operário, conquistaram vários 

direitos trabalhistas, promovendo melhorias nas condições de vida dos trabalhadores. 

Um exemplo marcante da capacidade de luta dos trabalhadores, e da forma de se 

organizarem mediante as condições objetivas e subjetivas, foi aquela vivenciada pelos 

sindicalistas ingleses, que encontraram no interior de sua sociedade e no próprio modo de 

produção soluções que influenciaram outras associações em diversos países.   
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3.3 O SINDICALISMO INGLÊS E AS SUAS ATUAÇÕES NA MODERNIDADE  

A estrutura sindical na Inglaterra se apresentava sólida até a segunda metade do 

século XX. Com seus representantes inseridos na base fabril, por meio dos “shop stewards”e 

da sua central sindical a TUC – “Trades Union Congress”, que ao longo do período do Estado 

de Bem-Estar conseguiu aglutinar vários sindicatos, logrando aumentar o número de 

sindicalizados e sendo responsável pela base e criação do Partido Trabalhista. 

Tamanha força política só foi alcançada pelo movimento sindical inglês 

provavelmente porque, durante o início do Estado de Bem-Estar, seus sindicatos, 

diferentemente dos de outros países europeus, assumiram um papel de cooperação com o 

governo, envolvendo-se também nas discussões acerca da melhoria de produção e se 

tornando, de certo modo, um aliado do sistema sem causar grandes ameaças. Em troca, o 

Estado keynesiano assegurava o emprego, os salários e outros direitos trabalhistas. 

Dessa forma, concordando com Antunes, os sindicatos foram surgindo de forma 

espontânea, quase sem repressão, sem leis que assegurassem a sua atividade e que 

garantissem seus direitos. 

Suas ações eram tomadas de forma coletiva, embora descaracterizando-se a luta de 

classes com um sindicalismo de tendência reformista. As decisões eram respeitadas na forma 

de acordos informais sem a necessidade e a presença de um juiz mediador, até mesmo pela 

ausência das leis.  

Para Antunes (2003), essa relação “saudável” de trégua entre sindicatos, patrões e 

Estado, levou os empresários a ceder um espaço na própria fábrica aos representantes 

sindicais “shop stewards”, consolidando um elo direto entre a classe operária e o sindicato no 

coração fabril.  

Na década de 1960, a economia dava os primeiros sinais de enfraquecimento e, com 

o aumento do desemprego, os sindicatos começaram a entrar em choque de interesses com os 

empresários, deflagrando greves em defesa dos trabalhadores, diminuindo a relação amigável 

entre eles.  

Desde as ações sindicais em defesa da classe, estabeleceu-se um aumento no número 

de sindicalizados, pois perceberam que, por meio dos sindicatos, teriam uma forma de 

pressionar os empresários e o Estado, aumentando ainda mais a força sindical, que nesse 

momento aumentava a sua força política com forte representação no Partido Trabalhista. 
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Assim, nos anos 1970, remetendo-nos ainda ao pensamento de Antunes (2003), com 

o esgotamento do modelo de produção vigente e o surgimento do desemprego estrutural, os 

confrontos entre os sindicatos e os empresários passaram a ser mais frequentes, tomando 

maiores proporções, com greves e piquetes gerando todo tipo de tensão e de impasses, pois o 

movimento sindical inglês, que tinha essencialmente um caráter trabalhista, sonhava com a 

volta do período da “idade de ouro” do capitalismo. 

Referido desejo, refletira nas bases governamentais por intermédio do seu partido. O 

Estado foi gradativamente impulsionado a tomar medidas keynesianas no intuito de 

solucionar a crise. Como a solução não chegou, o movimento sindical foi enfraquecendo 

diante de uma crise de identidade, pois não podiam mais ser parceiros dos empresários como 

na década de 1950. 

Por conta da perda de centralidade do trabalhador no ato laborativo, ocasionada pela 

gradativa automatização, e com o impasse ensejado pela incapacidade de solucionar os 

problemas, o Partido Trabalhista perdeu o governo, dando início à Era Thatcher. 

O governo Thatcher, por sua vez, adotou medidas que expressaram de forma pioneira 

o modelo clássico do neoliberalismo, pois se efetivaram inúmeras transformações e reformas 

no intuito de garantir o livre mercado.  

A título de exemplo, podemos mencionar, entre outros aspectos, o aumento da taxa 

de desemprego, a redução de gastos sociais, a privatização das empresas estatais, inclusive 

setores como a previdência social, telecomunicações, água e energia elétrica, redução de 

impostos sobre as grandes indústrias e a utilização de uma disciplina orçamentária que reduz a 

arrecadação do Estado e transfere a parte maior de sua riqueza para o setor privado.  

Um dos grandes obstáculos para Thatcher era a resistência sindical que, embora 

enfraquecida, insistia com piquetes e greves, forçando a manutenção de acordos de caráter 

trabalhista consolidados em períodos anteriores. Tais movimentos, frutos da consciência de 

classe, que tinham como base a unidade das suas ações trabalhistas, foram desintegrados pelo 

Estado, por meio de medidas que levaram à gradativa desarticulação dos sindicatos, 

individualizando o trabalhador e sua luta. 
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3.4 MOVIMENTO SINDICAL NO BRASIL E SUAS TENDÊNCIAS MODERNAS 

No final do século XIX, o Brasil passava por várias mudanças, tanto no campo 

político quanto no terreno econômico. Nesse período, deu-se o fim do escravismo, por meio 

da lei Áurea, e também ocorreu a passagem do regime monárquico para a república. 

Para a economia, o fim do escravismo representou também o inicio do trabalho 

assalariado no Brasil, que contou com a força de trabalho de imigrantes mais bem capacitada 

para aumentar a produção. Com a república, vieram as idéias modernas, influenciando aos 

poucos a economia da época, que era baseada na monocultura cafeeira, para introduzir as 

primeiras indústrias. Referindo-se a este momento da história, relata Antunes (1980): 

Porém, ao criar o trabalho assalariado em substituição ao escravo, ao 
transferir parte dos seus lucros para 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. (P.48).   

Assim, os primeiros grupos de operários foram se formando nas regiões de maior 

desenvolvimento econômico, como o eixo São Paulo e Rio de Janeiro. Estes operários 

receberam grandes influências das concepções anarquistas e comunistas, trazidas 

principalmente pelos imigrantes italianos e difundidas aqui por intermédio de jornais 

promovidos pelos movimentos ditos sociais, pois aglutinavam não só operários como também 

outros movimentos constituintes da sociedade, como comenta Paulo Sérgio Pinheiro (1979): 

O movimento social, em São Paulo, foi iniciado pelos anarquistas que 
fundaram, entre outros jornais, em 1892 ou 1893, um periódico denominado 
Gli Schiavi Bianchi. Como é de ver, esse jornal, num meio então adverso e 
refratário à propaganda, doutrinava procurando incutir no meio dos 
trabalhadores (São Paulo, quase não tinha indústrias, então) os princípios da 
Internacional. (P.23).   

Apesar de os anarquistas, no final do século XIX, exercerem a mais intensa influência 

sobre os trabalhadores brasileiros, as idéias socialistas estavam efervescendo. Em 1890, cria-

se o Partido Operário de forma ilegal e, em 1892, no Rio de Janeiro, foi realizada o I 

Congresso Socialista Brasileiro, na tentativa de viabilizar a legalidade do Partido. A respeito 

do Congresso, comenta Paulo Sérgio Pinheiro (1979): 

No começo do ano de 1892, sua Comissão Executiva elaborou uma ordem 
do dia e convocou o primeiro congresso operário. Esse congresso se reuniu 
de 1 de agosto a 6 de setembro de 1892. Opunham-se ao partido alguns 
falsos amigos de nosso ideal que serviam de instrumento à burguesia e que 
tentavam desacreditar o congresso nos meios operários, utilizando a 
imprensa burguesa. (P.28).   
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Então, essas duas tendências, a anarquista e a socialista, formaram as bases 

ideológicas dos primeiros sindicatos brasileiros, embora os anarco-sindicalistas fossem 

detentores de mais adeptos, talvez pelo fato de as contradições inerentes da luta de classe 

ainda não estarem tão afloradas, mediante o baixo nível de industrialização, mas também 

pelas suas ações que priorizavam as investidas no interior das fabricas. 

Os socialistas assumiram um discurso revolucionário a partir de 1890, mas, logo 

após a virada do século, seus sindicatos passaram a ter características de um socialismo 

reformista que procurava transformar a sociedade capitalista lentamente. Como observa Paulo 

Sergio Pinheiro (1979): 

E entra-se numa nova fase: do ano de 1891 a 1900 o socialismo havia sido 
ideológico e verbalmente violento, para tornar-se depois principalmente 
político de 1900 a 1903, enquanto deste ano em diante assume um caráter 
mais nitidamente operário. (P.39).   

Com a realização do I Congresso Operário Brasileiro em 1906, os trabalhadores 

criaram a Confederação Operária Brasileira (COB), organizando-se melhor no plano nacional, 

mantendo as informações e o vínculo entre eles, mediante o jornal A VOZ DO 

TRABALHADOR. 

Por consequência dessas experiências, vieram outros congressos operários, o de 1913 

e o de 1920, mas foi com as greves que o movimento sindical se fortaleceu, sobretudo, no 

período após a I Grande Guerra, quando ocorreu recessão econômica, provocando uma grande 

queda dos salários. 

Um marco para retratar as mudanças ocorridas nos sindicatos foi a greve de 1917, 

que contava com uma população de imigrantes já enraizada no País e, com isso, mais 

comprometida com as questões políticas e econômicas que afetavam a classe operária. 

Esta greve foi deflagrada numa fábrica de tecidos de São Paulo e agravada com o 

assassinato, cometido por policiais, de um militante anarquista espanhol que acompanhava 

uma comissão grevista, em uma tentativa frustrada de impedir a greve, pois o fato só agravou 

o impulso grevista, desencadeando uma greve geral, retratada assim por Paulo Sérgio Pinheiro 

(1979): 

Irrompeu então gigantesca, imponente, a greve geral. Pela primeira Vez o 
governo do Estado se defrontava com um movimento sério, e naturalmente 
perdia a cabeça, tanto mais que os grevistas enfrentavam resolutamente a 
força pública e à falta do pão remediavam com o saque dos depósitos de 
farinhas. (P.236).   
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O governo foi obrigado a mediar o impasse entre as duas classes e a instaurar um 

compromisso de rendição exigido pelo Comitê de Defesa Proletária, constituído durante a 

greve por lideranças de várias associações e de múltiplas concepções, para representar os 

interesses dos trabalhadores.  

Esse compromisso de rendição garantia o empenho do governo de cobrar dos 

capitalistas um aumento de vinte e cinco por cento dos salários; a redução do tempo de 

trabalho para nove e dez horas que antes passavam de 14 horas; anistia imediata das ações dos 

grevistas; a liberdade de se reunir e de se organizar em associações e de se articular em prol 

da diminuição da carestia; e a elaboração de leis federais que garantissem o dia de oito horas 

de trabalho para todos trabalhadores.   

Depois dessa experiência, eclodiram as greves em diversos locais do País sob a 

liderança anarco-sindicalista. Com o passar dos tempos, porém, a ausência de uma luta 

política em detrimento de questões econômicas tornou as greves previsíveis e controláveis por 

parte do governo. 

Assim, os socialistas começaram a ganhar maior espaço no cenário nacional e em 

1922 é fundado o Partido Comunista Brasileiro (PCB). Os sindicatos desta tendência 

passaram a ser alvos de tentativas de cooptação e de controle pelo governo, atribuindo-lhes 

um caráter de tendência reformista que aqui no Brasil eram chamados de “amarelos”, 

Consoante narra Antunes (1980): 

Em 1921 o Estado fundou o Conselho Nacional do Trabalho, visando 
controlar os sindicatos e torná-los órgãos de conciliação entre as classes. Foi 
criada também a Confederação Sindicalista Cooperativista Brasileira, de 
tendência reformista. Os sindicatos “amarelos” passaram a ser ainda mais 
favorecidos pelas vantagens concedidas pelo Estado republicano. (P.56).   

Para os sindicatos o pior estava por vir, pois, com o movimento tenentista, nos 

inícios das décadas de 1920 e 1930, agravaram-se as concorrências entre a burguesia cafeeira 

e a burguesia leiteira e com a eleição presidencial, vencida por Júlio Prestes, mas assumida 

por Getúlio Vargas, graças a um movimento militar (Revolução de Trinta), iniciou-se uma 

fase de perseguição ao sindicalismo combativo, semelhante ao vivenciado em regimes 

fascistas.      

Nessa ocasião, o governo de Vargas cria o Ministério do Trabalho para tentar 

direcionar o movimento sindical a adotar medidas de conciliação, evitando o confronto direto 

entre capitalistas e assalariados tão evidente durante as greves. Com o decreto n 19.770 de 

1931 os sindicatos ficaram sob o controle do Estado, como explica Antunes (1980): 
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Este decreto estabelecia o controle financeiro do Ministério do Trabalho 
sobre os recursos dos sindicatos, proibindo a sua utilização pelos operários 
durante as greves, e definia o sindicato como órgão de colaboração e 
cooperação com o Estado. Ainda que permitisse aos delegados do Ministério 
do Trabalho o direito de participar das assembléias operárias, proibia o 
desenvolvimento de atividades políticas e ideológicas dentro dos sindicatos, 
vetava sua filiação a organizações sindicais internacionais, negava o direito 
de sindicalização aos funcionários públicos e limitava a participação de 
operários estrangeiros nos sindicatos, visto que boa parte da liderança 
operária combativa era ainda, naqueles tempos, de origem estrangeira. 
(P.59).   

Muitos dos sindicatos, no entanto, a exemplo do Sindicato dos Bancários do Ceará, 

resistiram a esse decreto e conseguiram grandes vitórias, como a redução da carga horária de 

trabalho para oito horas, leis de férias e descanso semanal remunerado, além de se unirem 

formando alianças e coligações, fazendo avançar o movimento operário. 

Esse avanço cessou com a lei de Segurança Nacional, que empurrou à 

clandestinidade muitas dessas organizações combativas, deixando livres os sindicatos 

coorporativos que passaram a se organizar em função do Estado; sem mencionar o decreto 

1.402 de 1939, que reconhecia uma categoria de trabalhadores somente mediante a “Comissão 

de Enquadramento Sindical e o Imposto Sindical” que, segundo Antunes (1980), “criou as 

condições financeiras necessárias para a transformação dos sindicatos, que de órgão de luta de 

classe tornaram-se organismos prestadores de um assistencialismo social”. (P.63). 

 O Governo varguista trouxe também mudanças na economia brasileira, promovendo 

uma transição de estrutura produtiva antes baseada no setor agrário-exportador passando para 

um setor urbano-industrial.  

Na medida em que políticas voltadas para os interesses de setor industrial foram 

executadas por Vargas, aumentavam o comércio interno e a movimentação bancária, 

causando o crescimento do número de agências bancárias e de trabalhadores no setor. 

Esse crescimento propiciou aos bancários melhores condições de luta, o que 

contribuiu para o movimento sindical e para formação da consciência de classe da categoria, 

pois os bancários somaram a luta contra o Estado a favor de seus direitos, ao ponto de realizar 

uma greve geral da categoria, como nos conta Nise Jinkins (1995): 

À intensa jornada de trabalho e à baixa capacidade aquisitiva somava-se o 
temor da perda do emprego. Objeto das lutas dos trabalhadores no período, a 
estabilidade foi conquistada pelos bancários em 1934, após greve geral da 
categoria, de âmbito nacional. (P.31).   
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Com o fim da II Grande Guerra, o governo perdeu o apoio da burguesia, que sob 

influência dos EEUU ameaçava a estabilidade de Getúlio, formando uma oposição liberal. 

Outra oposição era formada pelas organizações populares, às quais Vargas resolve se aliar, 

retomando a liberdade dos sindicatos. Ressalta Antunes (1980): 

Além de todas estas conquistas que liquidavam os dispositivos reacionários 
existentes desde o Estado Novo, a classe operária avançou em um outro 
ponto crucial: o movimento sindical... Assim foi que, em 1945, criou-se o 
Movimento Unificador dos Trabalhadores (MUT), organismo intersindical 
de caráter horizontal que rompia com a estrutura vertical. (P.65-66).   

Em 1946 no Congresso Sindical dos Trabalhadores do Brasil, grupos comunistas e 

militantes ligados a MUT, defenderam a maior autonomia dos sindicatos em relação às 

intervenções governistas, embora, não apoiasse a completa ruptura com os ditames das regras 

da CLT.  

Nesse congresso, após a retirada dos representantes governistas que exigiram do 

Ministério do Trabalho o fechamento do mesmo, foram aprovada medidas favoráveis a maior 

liberdade na organização interna, tais como, a elaboração dos estatutos sindicais sem 

intervenções externas aos seus associados; o fim das intervenções, fiscalizações e controle do 

Ministério do Trabalho; o direito de sindicalização a todos os trabalhadores e a criação da 

Confederação dos Trabalhadores do Brasil (CTB). 

Em 1947 sob governo de Dutra o PCB foi fechado juntamente com o CTB e algumas 

organizações estaduais. Iniciou neste período uma verdadeira onda de repressão aos lideres 

sindicais e dos sindicatos considerados combativos por meio de mecanismos governista já 

existente desde o Estado Novo como o Departamento de Ordem Política e Social (Dops). 

O governo de Dutra marcado pela ostensiva repressão aos sindicatos manteve o 

“controle” dos mesmos não apenas por causa da repressão, mas pelo fato deste governo 

representar a aliança que desarticulou o fascismo europeu, passando a ser alvo de interesse da 

cúpula do PCB para formação de aliança política. Com isso os sindicatos sob influencia de 

lideranças ligadas ao PCB procuraram evitar as greves justificando ser necessário para a 

transição política em busca do regime democrático constitucional. A propósito relata Mattos 

(2003): 

Nessa linha, o partido apontava para o os sindicatos com a diretriz da 
contenção dos movimentos, “apertar os cintos” para garantir a política de 
“união nacional” em torno da transição democrática, o que na prática 
significava evitar as greves. Assim o explicava o próprio Luis Carlos Prestes, 
em 1945, afirmando a subordinação da tarefa de mobilização popular ao 



40 
 

objeto político de garantir a transição democrática “sem maiores choques e 
atritos. (P.33).   

Essa situação ao longo dos anos 1950 se tornou praticamente insustentável para os 

líderes sindicais que se viam diante do dilema entre seguir as orientações partidárias ou a dos 

anseios da base sindical, momento em que os comunistas mergulhados na ilegalidade com o 

fim do PCB, se organizaram em oposição sistemática ao governo de Dutra e de Getúlio. 

Oposição no qual promoveu o retorno do aumento do número de greves em 1951-52; 

a Greve dos 300 Mil de 1953 em São Paulo e a criação de organismos paralelos aos sindicatos 

mesmo diante da proibição legal, entre elas a Comissão Intersindical Contra a Assiduidade 

Integral (Ciscai) fundada em 1952 no Rio de Janeiro, o Pacto de Unidade Intersindical (PUI) 

surgido em 1953 após a greve dos 300 Mil e o Pacto de Unidade e Ação (PUA) em 1958.  

Esta situação de conflito proporcionou ao governo de Getúlio instabilidade e 

manutenção de uma oposição, também, sistemática de setores golpistas da União Democrática 

Nacional (UDN), principal partido contra o seu governo. 

Com o suicídio, Vargas consegue unir os trabalhadores como um todo, pois 

atrelaram ao ato que levou a sua morte, a pressão exercida por representantes capitalistas e 

imperialistas, contra os interesses dos trabalhadores, com isso, conseguiu eleger o seu 

sucessor Juscelino Kubitschek, mesmo num momento difícil que vivia o seu governo, 

A vitória de Juscelino fez com que os comunistas voltassem a buscar alianças com o 

governo e, ao mesmo tempo, a almejar as direções dos sindicatos e a outras lideranças 

oficiais, proporcionando um caráter de relativa liberdade democrática a esse governo. 

Nos anos que precedem 1964, o movimento sindical alcançou resultados bastante 

favoráveis, apesar das leis serem voltadas para um sindicato corporativista, mas, com o golpe 

militar, ocorreu outro retrocesso na liberdade sindical, pois seus lideres foram perseguidos, 

mortos ou exilados e os trabalhadores isolados. A propósito, Antunes observa (1980): 

Foi necessário acabar com outra conquista do movimento operário anterior a 64: o regime de 

estabilidade no emprego. Criou-se então, em 1966, o fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), instrumental necessário para as grandes empresas despedirem, compulsoriamente e a seu bel-

prazer. (P.77).   

Antes mesmo do fim da ditadura militar e da anistia política, os sindicatos já 

começaram a retomar suas lutas no Brasil, a exemplo das greves de Osasco e Contagem em 

1968 e das de 78-79 no ABC paulista.  
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Com o surgimento da redemocratização do Brasil, ocorrido desde meados dos anos 

1980, os trabalhadores garantiram vários direitos ao seu favor, obtendo seu momento áureo 

quando da elaboração da Constituição de 1988 que ampliava, mediante a lei, os seus direitos. 

Na década de 1990, no entanto, seus governantes passaram a adotar políticas neoliberais que 

representam ameaças aos trabalhadores e à sobrevivência dos sindicatos.     
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4 MODERNIDADE TARDIA: MUDANÇAS POLÍTICAS PARA O 

MUNDO DO TRABALHO 

 

4.1 TRANSIÇÃO DO MODERNO PARA A MODERNIDADE TARDIA 

No âmbito da economia, gradativamente, pode-se evidenciar o colapso do modelo 

taylorista/fordista de produção, que, de acordo com Chesnais (1996), ocorre entre 1974 – 

1979. Referido esgotamento foi ocasionado por drástica redução do consumo da produção 

que, por sua vez, em parte foi resultado direto do desemprego estrutural2.  

Este fenômeno constituiu reflexo do investimento pesado em tecnologia, decorrente 

de profundas mudanças na forma de acumulação capitalista, o que envolveu a transformação 

da base técnica da produção e desencadeou intensiva automação, principalmente nos setores 

mais competitivos da economia. Têm-se, destarte, o desemprego em massa e uma crise de 

superprodução resultante da reestruturação produtiva. 

Acrescentamos a esse quadro hostil a crise energética de 1973, decorrente do 

aumento do preço do barril de petróleo, que elevou também os preços dos seus derivados, 

afetando indiretamente as indústrias automobilísticas, que tiveram seus produtos “encalhados” 

nos pátios de suas empresas.   

Os principais motivos atribuídos à crise foram: a problemática fiscal do Estado; a 

saturação do mercado; a queda da produtividade e dos lucros das empresas; a crescente 

escassez; a subida dos preços do petróleo e de outras fontes energéticas; os altos custos da 

produção decorrentes do aumento dos preços de matérias-primas - como aço, borracha, 

produtos petroquímicos e petróleo; o aumento da inflação que, em combinação com a 

recessão econômica, ensejou o problema de “estagflação”; e as intervenções do Estado que 

originam um certo controle no mecanismo de mercado, garantindo estabilidade nas leis da 

oferta e da procura, como também na geração de empregos, promovendo baixos índices de 

desemprego, sem falar nos altos salários, garantias trabalhistas e melhorias sociais.  

Tais fatores, para Antunes (2003), dão azo a uma retração no mercado, pois 

aumentavam os gastos tanto do Estado quanto dos grandes capitalistas, diminuindo a mais-

                                                
2 Índice de desemprego ocasionado pela perda de centralidade do trabalhador no ato laboral, em virtude da 
expansão tecnológica, sob a égide capitalista; fenômeno diferenciado dos índices de desempregados em outras 
fases de expansão do capital, por parecer irreversível e, portanto, de caráter estrutural, diante da nova 
organização social gerencial e tecnológica do trabalho 
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valia e, assim, sem os desejados altos lucros dos detentores do capital, faltavam condições de 

investimentos na produção, provocando um processo inflacionário atribuído a esse suposto 

igualitarismo ensejado pelo keynesianismo e o solidarismo supostamente tão nocivos às leis 

naturais positivas. A este respeito, adverte Anderson (1995): 

As raízes da crise, afirmavam Hayek e seus companheiros, estavam 
localizadas no poder excessivo e nefasto dos sindicatos e, de maneira 
mais geral, do movimento operário, que havia corroído as bases de 
acumulação capitalista com suas pressões reivindicativas sobre os salários 
e com sua pressão parasitária para que o Estado aumentasse cada vez mais 
os gastos sociais. (P.10). 

Nesse sentido, para esse autor, os vilões foram o Estado Keynesiano do Bem-Estar, 

que detinha o poder e o controle do mercado, e os sindicatos que, nesse período, possuíam 

grande poder reivindicatório, juntamente com o movimento operário, o qual remava contra os 

interesses exploradores e nefastos dos capitalistas, em prol da sobrevivência de sua classe de 

explorados. 

Nessa perspectiva, segundo Hayek (1990), o Estado deveria preparar medidas a fim 

de deixar o mercado livre e com maiores lucros para a retomada do crescimento. Por isso, far-

se-iam necessárias, de acordo com Anderson (1995): a implementação de uma disciplina 

orçamentária que reduzisse drasticamente os gastos com bem-estar social; reformas fiscais 

que diminuíssem os impostos sobre os rendimentos mais altos e sobre a renda; e, a medida 

mais perversa, que deveria se expressar no compromisso do Estado em garantir o aumento da 

taxa de desemprego – que, para os neoliberais, não só favoreceria o aumento da extração de 

mais-valia, como também desarticularia a força sindical. Assinala, ainda, Hayek (1990): 

(...) Só conseguiremos vencer um período difícil como homens livres e 
capazes de escolher seu modo de vida se cada um de nós estiver pronto a 
obedecer às injunções desse ajustamento. (...) Devem extinguir-se todas as 
reivindicações a uma segurança privilegiada por parte de certas classes. (P. 
190).  

Como se viu, diante da lógica neoliberal, as soluções viriam por intermédio de 

mudanças que ocasionassem a retomada da pretendida desigualdade. Assim, para alcançar tal 

objetivo, era preciso mudar o modelo de Estado, por ser este o principal norteador político 

gerador da suposta igualdade ocasionada pelo keynesianismo. O novo Estado, voltando a 

Anderson (1995), deixaria de ser intervencionista nas questões do mercado, mas forte e duro 

na contenção das investidas sindicais, tanto nas questões trabalhistas quanto sociais, a fim de 

alcançar grandes reduções de gastos, como também exercer a função de controlador do 

dinheiro. 
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Tal fenômeno acontece aliado ao que Chesnais (1996) convencionou denominar de 

“mundialização do capital”: têm-se o aumento das transações financeiras em relação às 

mercadorias reais e o próprio crescimento da concentração do capital, agora não mais pela 

produção e sim graças a fusões de empresas e,  

(...) o capitalismo parece ter triunfado e parece dominar todo o planeta, mas 
os dirigentes políticos, industriais e financeiros dos países do G7 cuidam de 
se apresentarem como portadores de uma missão histórica de progresso 
social. (P. 14). 

Na produção das mercadorias reais, um novo modelo de produção surgiu em meio à 

crise, trazendo soluções aos problemas decorrentes da superprodução fordista. Trata-se do 

modelo gerencial e produtivo desenvolvido no Japão, que trouxe consigo inovações que 

também iriam revolucionar toda a estrutura produtiva do capital, ocasionando significativas 

mudanças na constituição da sociabilidade humana.  

Tais mudanças não podem ser atribuídas ao pensamento moderno clássico, pois se 

diferenciam em sua essência dos ideais de liberdade, igualdade, cidadania e integração social, 

apesar de que também trazem em si o legado da justificativa e da necessidade de criar o novo. 

Então, estamos diante de um novo paradigma que poderá dar continuidade ao 

desenvolvimento do sistema capitalista, conhecido na literatura como realidade pós-moderna, 

mas que preferimos denominar de “modernidade tardia”.      

 

4.2 MODERNIDADE TARDIA E ACUMULAÇÃO FLEXÍVEL 

Como vimos, na segunda metade do século XX, o capitalismo se apresentava 

enfraquecido e as idéias modernistas pareciam não mais atender as necessidades de sua época. 

A sua tendência à universalização, ao eterno e às coisas imutáveis levou a uma produção 

verticalizada, hierárquica e burocrática, a qual se sustentava em governos totalitários e 

populistas, que estavam em crise. 

Então, o reconhecimento do movimento pós-moderno ocorre na medida em que ele 

se apresenta como uma crítica à rigidez, universalidade e padronização do regime econômico, 

político e cultural anterior. Embora considere o fugidio, o efêmero e o caos como elementos 

que possibilitam a mudança, assemelhando-se ao Modernismo, ele trata estes elementos sob 

outra óptica, diferenciando-se por completo do Modernismo. Como bem explica Harvey 

(1996): 
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Começo com o que parece ser o fato mais espantoso sobre o pós-
modernismo: sua total aceitação do efêmero, do fragmentário, do 
descontínuo e do caótico que formavam uma metade do conceito 
baudelairiano de modernidade. Mas o pós-modernismo responde a isso de 
uma maneira bem particular; ele não tenta transcendê-lo, opor-se a ele e 
sequer definir os elementos “eternos e imutáveis” que poderiam estar 
contidos nele. (P.49).   

Para ilustrar e entender melhor o sentido da Modernidade tardia, que preferimos ao 

conceito de pós-modernidade, retornamos ao Japão, que, sem dúvida, foi palco de um dos 

maiores exemplos desta realidade, capaz de influenciar e transformar a sociabilidade humana, 

mediante a reformulação da  centralidade do trabalho mediada pela produção de riquezas 

materiais.     

O modelo toyotista de produção foi assim chamado por ter sido desenvolvido em 

uma das montadoras automobilísticas japonesas de nome Toyota. Esta fábrica, para 

sobreviver, teve que superar, além da recessão pós-guerra, a concorrência dos EEUU e a 

própria geografia, que se tornou um problema para a implementação do modelo fordista que 

era referência, até então, nos países desenvolvidos. 

Foi combinando patriotismo e necessidade que a Toyota mobilizou seus 

trabalhadores no pós-II grande guerra, na tentativa de superar a produção dos EEUU. Sabendo 

do esforço que seria exigido de todos os seus trabalhadores, essa empresa, ao adaptar o 

modelo fordista às condições japonesas, criou outro modelo sustentado na flexibilidade da 

produção, do trabalho e do trabalhador e na ideia do tempo justo (just-in-time).   

A produção precisava ser flexível, porque tanto a grande quantidade de carros 

estocados quanto a absorção de enormes números de trabalhadores no interior das fábricas, 

tão necessários no fordismo, se tornou um problema, em virtude da necessidade de grandes 

espaços para guardar todo o estoque e acomodar os trabalhadores. Com a flexibilização, 

acabou a produção em grandes séries de modelo único, cedendo lugar à produção de vários 

modelos em pequenas séries. Como ressalta Gounet (1999), 

A produção é puxada pela demanda e o crescimento, pelo fluxo. No sistema 
fordista, a meta era produzir o máximo, em grandes séries. Vender era tarefa 
do departamento comercial. No Japão isso não é rentável. É preciso produzir 
muitos modelos, cada um em pequena quantidade, e é a demanda que deve 
fixar o número de veículos de cada modelo. (P. 26). 

Para tornar rentável a produção de vários modelos sem perder tempo e qualidade no 

produto, no entanto, a Toyota organiza sua produção também de forma flexível, pois só se 

produz e só se estoca o necessário; ou seja, produzem-se os modelos de carro que têm 
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demanda no mercado. Para fabricá-lo, cada peça deste é retirada do estoque de reserva que, 

por sua vez, só será reposto na mesma proporção. 

O estoque de reserva é produzido por empresas terceirizadas, responsáveis pela 

qualidade dos produtos repassados e situadas próximo das fábricas, facilitando o transporte, 

diminuindo o problema da estocagem, além de reduzir os custos, pois isto diminui a 

quantidade de trabalhadores nas fábricas, reduzindo os gastos com salários. 

O trabalho flexível, desta forma, proporcionou ao trabalhador uma relação integrada 

entre as várias máquinas a serem manuseadas por ele ou pelo companheiro, contrastando com 

o antigo modelo, no qual o trabalhador exercia o seu papel mediante ritmo imposto pela 

máquina, relacionando-se apenas com a própria máquina. Em consonância com Gounet 

(1999), 

(...) o trabalho não é mais individualizado e racionalizado conforme o 
taylorismo; é um trabalho de equipe; a relação homem-máquina torna-se a de 
uma equipe de operários frente a um sistema automatizado; em segundo 
lugar, o trabalhador deve tornar-se polivalente para operar várias máquinas 
diferentes em seu trabalho cotidiano, mas também para poder ajudar o 
colega quando preciso. (P. 27). 

Se tomarmos como base os trabalhadores, é possível perceber que, durante o 

fordismo, eles conseguiram se organizar em sindicatos, mantendo a classe unida, na medida 

do possível, garantindo conquistas trabalhistas no confronto da luta classista. Em 

contrapartida, trabalhavam como se fossem máquinas, exercendo movimentos repetitivos e 

simples, como se o mundo do trabalho não fizesse parte de sua vida e esta só começasse logo 

após o ato laboral.   

No modelo toyotista, o quadro parece se inverter ao que supostamente indica que o 

ato laboral se “humaniza”, pois o trabalhador tem que se relacionar com o outro, tomar 

decisões, dirigir máquinas, “qualificar-se”, ser responsável, entre outros aspectos3. Isto torna o 

trabalhador, de acordo com tal discurso, sujeito no processo da produção em vez de mero 

coadjuvante. Já fora do trabalho, a flexibilidade enseja insegurança, em virtude das mudanças 

de mercado, que podem provocar demissões a qualquer momento, além da concorrência direta 

dos excluídos do mundo do trabalho. Diante dessa lógica, o aumento do contingente de 

desempregados produz uma reserva capaz de competir com os já empregados, como já 

denunciava Marx (1890):  

                                                
3 Fato questionável, uma vez que, segundo Antunes (2003), o que se evidencia na chamada “era da acumulação 
flexível” são a precarização das relações trabalhistas e o aumento do sobretrabalho. 
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A economia nacional considera a força de trabalho abstratamente como uma 
coisa; a força de trabalho é uma mercadoria: se o preço é alto, a mercadoria é 
muito procurada: se é baixo, a mercadoria é muito oferecida; como 
mercadoria a força de trabalho deve baixar cada vez mais o preço: o que 
força a isso é em parte a concorrência entre capitalista e trabalhador, e em 
parte a concorrência entre trabalhadores. (P. 33 e 34). 

Neste mesmo contexto, os trabalhadores foram desarticulados pelo individualismo 

promovido pela instabilidade, fazendo com que o ócio fosse ocupado pela busca da eterna 

qualificação, presente no discurso de exigência do mercado que está em eterna mudança no 

mundo da modernidade tardia; e pelos ataques à estrutura sindical, que fizeram dos 

trabalhadores presas fáceis, submetendo-se a uma carga horária elevada, com base em horas 

extraordinárias e redução de salário, tendo como intuito a garantia da continuidade do 

emprego.  

Assim, podemos concluir que, para o trabalhador, a passagem do mundo moderno 

para a modernidade tardia foi cercada de grandes perdas trabalhistas, podendo ser 

caracterizado como um momento de retrocesso para a classe. 
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5 O NEOLIBERLISMO COMO MODELO POLÍTICO E ECONÔMICO 

 

5.1 A CAPACIDADE DE SUPERAÇÃO DE CRISES 

Torna-se importante continuar a explanação histórica acerca das transformações 

ocorridas no mundo capitalista ocidental, durante as últimas décadas. Isso porque referido 

quadro de transformações nos âmbitos econômico, social, político e cultural se constituirão 

como o contexto teórico que fundamentará a nossa observação. Assim sendo, é de suma 

relevância que adentremos o advento do movimento neoliberal. 

Nesse sentido, é necessário que nos fundamentemos em Anderson para afirmar que o 

neoliberalismo se fortalece cada vez mais no âmbito da política mundial. Importa ressaltar, no 

entanto, que na economia seus propósitos são questionados, principalmente após a crise 

econômica ocorrida no início da década de 1990 e a do final de 2008 produzida por mais uma 

profunda recessão da economia capitalista mundial. 

Sua capacidade de adquirir fôlego na presença de crise, contudo, já foi testada, pois 

só durante a década de 1970 as teses neoliberais passaram a ser evidenciadas, diante de um 

contexto marcado, de acordo com Anderson (1995), pela 

(...) chegada da grande crise do modelo econômico do pós-guerra, em 1973, 
quando todo o mundo capitalista avançado caiu numa longa e profunda 
recessão, combinando pela primeira vez, baixas taxas de crescimento com 
altas taxas de inflação. (P.10). 

Mesmo sabendo-se que sua origem teórica ocorrem ao longo dos anos 1940, mais 

precisamente na sua sistematização em 1947, quando, de acordo com Anderson, nesse período 

foi fundada a sociedade de Monte Pèlerin4, na qual Hayek5 reuniu personalidades que viam 

como inimigo do liberalismo e por consequência também do capital, o Estado contemporâneo 

que promovia intervenções a fim de controlar o mercado.  

Como, porém, adquirir forças, se justamente este modelo de Estado foi o responsável 

pela chamada idade de ouro do capital nas décadas de 1950 e 1960, justificando o 

engavetamento de tal teoria na “geladeira” até o surgimento do anteriormente mencionado 

colapso da economia nos anos 1970 em virtude da nova crise, considerada por Antunes de 

caráter estrutural? 

                                                
4 Sociedade formada por F. Hayek em 1947, na qual este reuniu pensadores, que convergiam pela sua afinidade 
ideológica, no intuito de constituir uma frente combate ao keynesianismo. 
5 Um dos teóricos do neoliberalismo, autor de O Caminho da servidão. 
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O mercado, diante de referido quadro, no início dos anos 1970, não estava preparado 

para suportar tão baixas taxas de crescimento, visto que vinha há duas décadas num cenário 

favorável à produção e ao acumulo de capital. Foi quando Hayek, Friedman e outros 

intelectuais neoliberais tiveram a grande oportunidade para divulgar seu projeto ambicioso 

como a grande solução para a crise, para o reencontro com o crescimento, bem como para a 

suposta estabilidade natural e definitiva da economia.     

 

5.2 A CONSTRUÇÃO DO NOVO MODELO DE GOVERNO  

Tal projeto trazia duras críticas ao keynesianismo. Para os neoliberais, as 

intervenções do Estado a fim de controlar o mercado juntamente com a sua política voltada ao 

bem-estar social, ensejavam uma espécie de ordem, supostamente igualitária, capaz de 

estagnar as relações “naturais” de produção, pois, segundo Hayek, a desigualdade é um 

elemento fundamental e natural para o crescimento do mercado. 

Referida igualdade, ensejada pelo Estado de Bem-Estar, foi responsável durante duas 

décadas por uma enorme capacidade de absorção de empregos, consequentemente, também, 

pelo aumento da classe trabalhadora e o fortalecimento da consciência e luta de classes, por 

meio das representações e atuações sindicais.  

Nesse contexto, remetendo-nos a Frigotto (1999), os fatores econômicos, políticos e 

sociais, como trabalho e emprego, garantidos pelo mercado, passaram a influenciar na forma 

de perceber a educação. A Teoria Desenvolvimentista, prevalecente na época, atribuía à 

educação a responsabilidade de produzir e reproduzir trabalhadores, capazes de garantir o 

desenvolvimento econômico, estabelecendo uma relação direta entre educação e economia. 

Como teoriza Frigotto (1999), 

(...) a teoria do desenvolvimento – concebe a educação como 
produtora de capacidade de trabalho, potenciadora de trabalho e, 
por extensão, potenciadora de renda, um capital (social e 
individual), um fator do desenvolvimento econômico e social. 
(1984, P.16). 

Nesse ínterim, as idéias neoliberais caíram como luva, relacionando cada motivo do 

fracasso econômico, os principais vilões e os caminhos para a retomada do desenvolvimento. 

As principais razões atribuídas à crise, segundo Anderson (1995), foram o fato de a economia 

não ter se mantida estável por todos os tempos; das intervenções do Estado gerarem um 

controle no mecanismo de mercado, garantindo estabilidade nas leis da oferta e da procura, 
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como também o fato de a geração de empregos, promovendo baixos índices de desemprego, 

terem contribuído para o aumento dos custos da produção, sem falar nos Índice de 

desemprego ocasionado pela perda de centralidade do trabalhador no ato laboral, em virtude 

da expansão tecnológica, sob a égide capitalista; fenômeno diferenciado dos índices de 

desempregados em outras fases de expansão do capital, por parecer irreversível e, portanto, de 

caráter estrutural, diante da nova organização social gerencial e tecnológica do trabalhoaltos 

salários, garantias trabalhistas e melhorias sociais, conquistadas pelo movimento operário e 

pelos sindicatos fortes.  

Como se viu, as soluções viriam através de mudanças que gerassem a retomada da 

desejada desigualdade. Assim, para alcançar tal objetivo era preciso mudar o modelo de 

Estado, por ser este o principal norteador político gerador da suposta igualdade ocasionada 

pelo keynesianismo. O novo Estado, voltando a Anderson (1995), deixaria de ser 

intervencionista nas questões do mercado, mas forte e duro na contenção das investidas 

sindicais, tanto nas questões trabalhistas quanto sociais, a fim de alcançar grandes reduções de 

gastos, como também exercer a função de controlador do dinheiro que talvez tenha sido o fato 

mais relevante. Desse modo, surgiram várias medidas que puseram em prática o legado 

neoliberal. 

Nessa perspectiva, segundo Hayek (1990), o Estado deveria preparar medidas a fim 

de deixar o mercado livre e com lucros para a retomada do crescimento, razão pela qual se 

faziam necessárias, de acordo com Anderson: a implementação de uma disciplina 

orçamentária que reduzisse drasticamente os gastos com bem-estar social, reformas fiscais 

que diminuíssem os impostos sobre os rendimentos mais altos e sobre a renda e, a medida 

mais covarde, o compromisso em garantir o aumento da taxa de desemprego, o que para os 

neoliberais não só favoreceria o aumento da extração de mais-valia, como também 

desarticularia a força sindical.  

É importante ainda mencionar; a redução de gastos sociais e a repressão às 

manifestações sindicais por parte do Estado, que ensejaram um clima de insegurança e 

impotência no cerne da classe trabalhadora, fato este que incidiu diretamente na estrutura 

sindical, enfraquecendo as lutas trabalhistas - em prol das melhorias das condições de trabalho 

e dos salários, no confronto direto com a classe burguesa.  

Instala-se, em contrapartida, a preocupação direta dos trabalhadores em manterem-se 

no emprego, ou seja, evitar e reduzir as demissões maciças, levando os sindicatos a negociar 



51 
 

com a parte patronal, submetendo-se, enfim, às condições que só favorecem à classe 

burguesa.  

 

5.3 DAS PRIMEIRAS EXPERIÊNCIAS NEOLIBERAIS ATÉ CHEGAR AO BRASIL   

A adesão ao neoliberalismo por parte dos países detentores do grande capital não se 

deu integralmente na década de 1970, embora justamente nesse período tenham surgido as 

objetivas condições para sua implementação. No âmbito da economia, pode-se mencionar o 

colapso do modelo taylorista/fordista de produção, que, de acordo com Chesnais (1996), 

ocorreu entre 1974 – 1979. 

O esgotamento na produção foi ocasionado por drástica redução do consumo, o que, 

por sua vez, foi resultado direto do desemprego estrutural6. Fenômeno este que se constituiu 

como um reflexo do investimento pesado em tecnologia, decorrente de profunda acumulação 

capitalista que revolucionou a base técnica do processo produtivo e desencadeou a sua 

automação. Tem-se, pois, o desemprego em massa e uma crise de superprodução como 

produtos finais da automação industriais e dos serviços. 

Outro elemento, mencionado por Chesnais (1996), merece relevância nesse cenário 

de contínuas transformações: 

O estilo de acumulação é dado pelas novas formas de centralização de 
gigantescos capitais financeiros (os fundos mútuos e fundos de pensão), cuja 
função é frutificar principalmente no interior da esfera financeira. (P. 14 e 
15).   

Tal fenômeno acontece aliado ao que Chesnais (1996) convencionou denominar de 

“mundialização do capital”; tem-se o aumento das transações financeiras em relação às 

mercadorias reais e o próprio aumento da concentração do capital, agora não mais pela 

produção e sim graças a fusões de empresas e 

(...) o capitalismo parece ter triunfado e parece dominar todo o planeta, mas 
os dirigentes políticos, industriais e financeiros dos países do G7 cuidam de 
se apresentarem como portadores de uma missão histórica de progresso 
social. (P. 14). 

Assim, rapidamente, o discurso político neoliberal foi invadido por esses preceitos. 

Foi, porém, no quadro político que, segundo Anderson, surgiu a primeira experiência concreta 

                                                
6 Índice de desemprego ocasionado pela perda de centralidade do trabalhador no ato laboral, em virtude da 
expansão tecnológica, sob a égide capitalista. Fenômeno diferenciado dos índices de desempregados em outras 
fases de expansão do capital, por parecer irreversível e, portanto, de caráter estrutural, diante da nova 
organização social do trabalho.   
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do neoliberalismo, no Chile, sob o comando de Pinochet, servindo como projeto-piloto aos 

países imperialistas da Europa e da América do Norte. 

Sobre tal experiência, Anderson (1995) traz duas considerações importantes. A 

primeira é o fato de esta ter sido implementada por uma ditadura que, se olharmos de forma 

acrítica, parece ser incompatível com a proposta neoliberal e mais associada, pelo mundo 

capitalista, aos regimes característicos de governos comunistas. 

A preocupação real dos capitalistas, no entanto, não é a forma de governo e sim a 

garantia de realização de medidas que destinem os lucros gerados no processo produtivo aos 

grandes detentores do capital. Assim, sem o suposto incômodo ao tipo de regime foi que o 

Chile se tornou um grande exemplo para os países imperialistas europeus, apesar da sua 

experiência, de receber influência de Friedman (estadunidense) em vez de Hayek (europeu). 

Outro fator importante foi a linha de Pinochet de seguir à risca as determinações 

neoliberais de “enxugar” o Estado, com reduções de gastos sociais, disciplina orçamentária 

com redução de impostos em benefícios aos grandes empresários.  

As ações de Pinochet levaram ao crescimento da taxa de desemprego e, com a 

implementação de uma campanha maciça de privatização das empresas estatais, foi repassada 

boa parte da riqueza do Estado para as mãos do setor privado, encolhendo-o cada vez mais em 

detrimento do avanço neoliberal.  

Embora o Estado Chileno aponte sinais claros de enfraquecimento sobre sua 

participação no mercado, ele em contrapartida foi forte, senão dizer fortíssimo na chamada 

linha dura contra qualquer manifestação popular operária ou sindical que viesse contra suas 

medidas, obrigando vários líderes trabalhistas a pedir asilo político em outros países para 

evitar a própria morte, já que muitos foram vítimas desta ditadura militar que se tornou a 

maior da América Latina. 

A economia do Chile aumentou significativamente e de forma rápida durante o 

governo de Pinochet. Por consequência das medidas adotadas e do sucesso do crescimento 

econômico, o Chile tornou-se um grande exemplo para a Inglaterra, que, após alguns anos da 

experiência chilena, se tornaria o primeiro país membro da OCDE - Organização Européia 

para o Comércio e Desenvolvimento - a adotar medidas neoliberais no seu governo. 

A Inglaterra, no entanto, sob o governo de Margaret Thatcher, teve que superar 

vários problemas diferentes daqueles encontrados por Pinochet no Chile, pois se tratava de 

um país democrático e imperialista que vivenciou profundamente os benefícios e os 
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malefícios do Estado de Bem-Estar Social, diferentemente dos países periféricos que nunca 

puderam vivenciar esse tipo de governo nem em suas mínimas características. 

Em consonância com as exposições teóricas de Antunes (2003), quando Thatcher 

assume o governo em 1979, já encontra a representação sindical enfraquecida, por 

consequência do esgotamento do modelo de produção taylorista/fordista. 

Em um importante contexto de luta, como ocorrido na Inglaterra, o Brasil carrega 

marcas de uma história de grandes conflitos entre o Estado e os sindicatos, estendendo-se em 

alguns momentos aos estudantes que se uniram à classe trabalhadora em um movimento de 

construção coletiva da consciência de classe, resultando na elaboração de leis que protegem 

os trabalhadores e os sindicatos, a exemplo da Constituição de 1988. 

O Estado neoliberal brasileiro só foi introduzido nos anos 1990, logo após uma 

década marcada por grandes participações populares e de fortalecimento sindical, culminando 

com importantes conquistas para a população brasileira, como: a anistia política, o fim da 

ditadura militar, mediante eleições presidenciais e elaboração de uma Constituição que 

garantiu, entre outras, várias conquistas trabalhistas. 

Nesse sentido, como assinala Oliveira (1995), o Estado também precisou, em 

proporções diferentes da Inglaterra, bem entendido, conter os sindicatos com medidas 

neoliberais. Isto porque, para efetivação da volta do mercado como regulador das mediações 

sociais e produtivas, somado ao desemprego estrutural, fez-se necessária a desarticulação 

sindical junto com a destituição de inúmeras conquistas trabalhistas que, gradativamente, 

foram sendo implementadas ao longo dos anos.  

Faz-se necessário compreender, entretanto, como, logo após um período de 

crescimento da participação popular, nas lutas de classe, e mesmo na presença de sindicatos 

mais atuantes e comprometidos com a classe trabalhadora, foi possível implementar o 

neoliberalismo no Brasil, por este representar uma série de medidas capazes de modificar o 

mundo do trabalho, aumentando a precarização e o estranhamento do trabalhador ao seu ato 

laboral.  
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6 OS ANOS DE 1980 COMO PERÍODOS DE CONTRADIÇÃO DO 

MOVIMENTO SINDICAL BRASILEIRO QUE PERMANECEU NA 

CONTRAMÃO DO NEOLIBERALISMO DOS PAÍSES CENTRAIS 

 

6.1 O AUMENTO DA EXPLORAÇÃO TRABALHISTA DECORRENTE DA 

REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA NOS PAÍSES CENTRAIS 

Na década de 1980, os países capitalistas centrais consolidaram a reestruturação 

produtiva, substituindo o paradigma fordista, o qual exigia, entre outros fatores, imensos 

espaços físicos na produção, no intuito de comportar o aglomerado de operários, tão 

necessário para o aumento da produtividade durante o modelo de produção fordista, podendo 

chegar em alguns casos à marca de centenas de milhares de operários no interior das 

indústrias. 

Esse modelo baseado na verticalização da produção, em que o processo de trabalho é 

marcado pela rígida hierarquia e por uma burocracia exacerbada, levou ao seio da indústria a 

responsabilidade de gerenciar todo processo produtivo, concentrando um grande e variado 

número de tarefas e funções produtivas, com isso, promovendo o aumento do setor 

administrativo, tornando-se quase que obrigatória a necessidade de aglomeração de grandes 

quantidades de trabalhadores. 

Com o colapso na produção capitalista em meados dos anos 1970, decorrente do 

modelo produtivo fordista, os países centrais, como os EUA e os europeus, procuraram adotar 

novas experiências na produção, propiciando uma inversão dos valores fordistas. 

Tais experiências, já nos anos 1980, compreendem a formação de redes de empresas 

possuidoras de funções produtivas diversas interligadas para se complementarem, adotando 

novas práticas gerencial-organizacionais e modificando por completo toda organização e 

estrutura no interior das fabricas desses países, causando enormes mudanças na sociabilidade 

dos trabalhadores locais. 

Embora todo o esforço dos países centrais para a retomada do crescimento 

econômico em busca dos altos índices alcançados durante os tempos áureos do capitalismo, a 

década de 1980 não conseguiu impulsionar a economia para o alcance de índices elevados, 

mesmo com todo o avanço tecnológico, com a utilização, em massa, da automação e com a 

robotização do processo industrial; índice que tanto sugere o novo modelo da “produção 
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enxuta”, por depender de uma “produção automatizada”7 para buscar a diminuição do 

desperdício de capital. 

Esses países, no entanto, avançaram no que diz respeito à “produção integrada e 

cooperada”8, propiciando novos métodos organizacionais e outras estratégias capazes de 

retomar formas de parcerias do trabalho com o capital, sempre convergindo para obtenção das 

metas de produção das empresas, para a participação ativa da força de trabalho com sua 

máxima capacidade em todas as etapas da produção e concomitante à utilização de 

tecnologias de base microeletrônica. 

Nesse período de experiências na produção capitalista nos países centrais, pode-se 

constatar que as indústrias que apostaram em um investimento voltado para a “produção 

automatizada” não obtiveram resultados satisfatórios, no que diz respeito às questões técnicas 

e financeiras, acarretando, assim, desconfiança em novos investimentos em fabricas 

projetadas para incorporação da automação e da robótica. 

Paralelamente a essa experiência frustrada, destaca-se o modelo da “produção 

integrada” adotada após a revolução gerencial toyotista japonesa, que na ocasião obteve 

resultados importantes ao capital daquele país. 

Este modelo tornou-se um veículo importantíssimo na reestruturação do trabalho, 

baseado em novos métodos organizacionais, que a partir da flexibilidade da produção e do 

trabalho, aumentou significativamente a exploração do trabalhador, com a precarização do seu 

trabalho, bem como reduziu a capacidade de resistência da classe trabalhadora, agravada pelo 

aumento do desemprego e pelo enfraquecimento do poder sindical, garantindo desse modo o 

sucesso do modelo entre os capitalistas. 

Apesar de tantas experiências, a economia nos países centrais, nos anos 1980, não 

conseguiu sair da recessão, embora permanecesse sob controle durante quase toda a década. 

Tal situação ocasionou acréscimo das taxas de desemprego e uma situação desconfortável 

para os sindicalistas. 

Os sindicalistas tiveram que conviver com perdas de direitos e de conquistas sociais, 

oriundas de lutas tanto de movimentos populares quanto sindicais no decorrer das décadas de 

                                                
7 A respeito da idéia de “produção automatizada”, ver DEDECCA, Cláudio S. (1996) “Racionalização 
Econômica e Heterogeneidade nas Relações e nos Mercados de Trabalho no Capitalismo Avançado”. In: 
BARBOSA DE OLIVEIRA, Carlos E. & MATTOSO, Jorge E. (orgs.) Crise e Trabalho no Brasil: modernidade 
ou volta ao passado? , São Paulo, Seritta, {pp.55-86}, p.64.   
8 A respeito do conceito de “produção integrada e cooperada”, ver DEDECCA, Cláudio S. (1996), op. eit. P.64.   
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1950, 1960 e 1970, com a queda nas taxas de sindicalização ensejadas pelo enfraquecimento 

do movimento que reduziu notoriamente as ações grevistas, testemunhando e/ou 

protagonizando a fragmentação das negociações coletivas do trabalho, mediante o 

crescimento das formas de acordos coletivos flexibilizados e descentralizados por empresas 

ou estabelecimento, contribuindo para o aumento da concorrência entre trabalhadores. 

No final dos anos 1980 e início dos anos 1990, precisamente entre 1989 e 1992, a 

economia capitalista passou por uma nova recessão, período gerador de um ciclo capaz de 

atingir contundentemente a economia dos países centrais europeus e o próprio EUA. 

Na tentativa de sair da crise, as grandes companhias industriais recorreram a uma 

antiga solução utilizada na recessão do final dos anos 1970, a de fusões, aquisições e 

incorporações de empresas, bem como reformularam e aceleram a reestruturação tecnológica 

aliada à reestruturação gerencial. 

Na prática, a classe trabalhadora se viu diante de uma série de medidas oriundas da 

racionalização tecnológica, administrativa e organizacional, reflexo de uma determinação 

concreta em acabar com antigas estruturas remanescentes do velho modelo econômico 

keynesiano-fordista, como as características de rigidez, verticalização e rotinização do 

processo de trabalho e na padronização “serializada” da produção. Assim foram extintos 

setores inteiros da hierarquia administrativa, várias filiais de empresas foram fechadas, o que 

por consequência acarretou a redução dos postos de trabalho. 

Diante de tantas medidas restritivas ao trabalhador, em meados dos anos 1990, os 

índices de desemprego, que já eram altos nos países centrais, tornaram a aumentar ainda mais 

em países como França, Itália, Inglaterra, Alemanha e Espanha. 

Para evitar maiores problemas, esses países centrais resolvem conter o avanço do 

desemprego, implementando políticas de redução da jornada de trabalho; acordos sindicais de 

redução de salários em troca da manutenção do emprego; dispensa temporária do trabalho de 

uma parte da força do trabalho nas empresas, as chamadas “lay off”; novas forma flexíveis de 

jornada de trabalho e o surgimento de inúmeros empregos informais. 

Os países centrais que menos sofreram com a contração do desemprego em meados 

dos anos 1990 foram a Inglaterra, o Japão e os EUA que já nos anos 1980 admitiam empregos 

informais e na área de serviços a presença de flexibilização de empregos temporários e de 
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tempo parcial. 9Assim, esses países já possuíam um mercado aumentado, embora possuíssem 

altos níveis de precarização do trabalho.  

Então, pode-se asseverar que a reestruturação produtiva pós-fordista se desenvolveu 

em meio à crise do desemprego, agravada com a revolução tecnológica da microeletrônica. 

Como já dizia Marx, tais inovações aumentam a produção, a extração da mais-valia e a 

flexibilização na organização do trabalho.  

Com o aumento da concorrência entre trabalhadores e o enfraquecimento sindical, as 

negociações salariais diretas entre patrão e empregado passaram a ser comuns nesse novo 

modelo de regulação social. Assim, estas negociações se tornam armas para arrancar dos 

trabalhadores horas extras, redução de salários e melhor qualificação, tudo como garantia da 

continuidade do emprego. 

 Em resumo, a última revolução tecnológica que fez desenvolver a microeletrônica e 

a robótica, aumentando a divisão social do trabalho, proporcionou o surgimento de mais 

organizações do trabalho com base na flexibilidade, não só a do trabalho, como também a do 

mercado.  

Por fim, entende-se que a flexibilidade adquirida com o desenvolvimento tecnológico 

na sociedade capitalista é intensificada com o modelo de produção toyotista, pois este se 

sustenta na flexibilização da produção, do trabalho, do trabalhador e na idéia do tempo justo 

(just-in-time). Tal modelo procura individualizar e fluidificar todas as experiências ligadas à 

produção, fragmentando-as e fortalecendo-as com as políticas neoliberais. 

Relativamente à racionalização tecnológica, administrativa e organizacional que veio 

reforçar e consolidar o novo paradigma de “produção enxuta” do regime de acumulação 

flexível10, sobretudo nos países centrais, é importante ressaltar um conjunto de medidas, 

ações, normas, tendências e políticas no âmbito da indústria e fora dela que juntas 

contribuíram para formação de outro modelo de regulação social. 

É relevante mencionar a importância de renovação das estratégias comerciais 

baseada em novos setores de produção e novas formas de fornecimento de serviços de 

                                                
9 A respeito, ver: EIRR – European Industrial Relations Review (1995) “Worksharing Agreements”, European 
Industrial Review, n 254.    
10 Sobre as características do regime de acumulação flexível, ver: HARVEY, David (1992) Condição Pós-
Moderna, São Paulo, Edições Loyola; especialmente o capítulo IX: “do fordismo à acumulação flexível”, 
pp.135-162; Ver também: BIHR, Alain (1999) Da Grande Noite à Alternativa, São Paulo, Boitempo 
Editorial/Jinkins Editores Associados Ltda. Especialmente pp.69-121; Ver também: WOMACK, James; JONES 
Daniel & ROSS, Daniel (1992) A maquina que mudou o mundo, Rio de Janeiro, Campus.     
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produtos e padrões de consumo flexíveis, bem como o fenômeno de desindustrialização, 

ocasionando nichos de mercado especializados e de pequena escala, que torna necessário 

estimular e incrementar as atividades de serviços para melhor escoar a produção. 

Por consequência, estas estratégias verdadeiramente contribuiram para 

internacionalizar os mercados, levando à política de abertura comercial e a procedimentos de 

liberdade para as relações comerciais dos produtos no plano internacional. 

A propósito, também é de grande importância ressaltar a dinâmica de autonomia do 

capital financeiro internacional ante os mecanismos macroeconômicos de controle monetário 

e fiscal dos Estados nacionais; bem como a tendência de transferência do papel de 

coordenação dos interesses, financiamentos e investimentos capitalistas para o sistema 

financeiro privado, com o objetivo de reduzir os riscos de insolvência e pela facilidade de 

transferência de fundos e aplicações financeiras de empresas, setores, regiões e países em 

situação de alto risco para outros de menor rico, o que não ocorre nos investimentos 

corporativos e estatais. 

No interior das empresas, destacam-se as práticas de racionalização produtiva, de 

flexibilização dos processos de trabalho e novas relações internas das firmas, possibilitando 

movimentos de relocalização de unidades produtivo-industriais e de serviços de umas regiões 

para outras em âmbito nacional ou internacional11. 

A presença de políticas restritivas em relação ao salário real e ao poder sindical 

organizado contribui juntamente com a segmentação do mercado do trabalho para a 

desregulamentação das condições jurídicas de regência dos contratos de trabalho, resultando 

no aumento de trabalho subcontratado, temporário e precário. 

Essas ações flexíveis levam à retração dos postos de trabalho estáveis e, por 

consequência, ao crescimento das taxas de desemprego e de precarização do trabalho, 

enfraquecendo o movimento sindical e reduzindo as possibilidades de negociações coletivas 

do trabalho mediadas pelos sindicatos, que perdem espaço para as negociações 

descentralizadas, sob forte influência das empresas e das indústrias. 

Com a reestruturação produtiva, a flexibilização e fragmentação do mercado de 

trabalho e a internacionalização do mercado, que influenciam de forma direta e/ou indireta a 

                                                
11 Sobre os movimentos de descentralização industrial e de mudanças de localização de empresas, é importante 
esclarecer que tais ações são motivadas pela busca de melhores mercados e de vantagens que possam diminuir e 
até mesmo desonerar os gastos em alguns setores como infraestrutura, isenção de impostos  e favorecimentos 
financeiros, além de viabilizar remessa de lucros para as suas matrizes.    
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economia, a política e as instituições, constata-se aumento da competição não só entre 

trabalhadores, mas também entre capitalistas, vendo-se, estes últimos à procura de novos 

mecanismos de valorização e concentração do capital em meio a uma forte tensão promovida 

pelos momentos vinculados e intercambiáveis decorrentes do movimento de acirramento da 

competição nos mercados. 

Esse contexto de mercado aberto a novas possibilidades e de pouca intervenção 

estatal nas relações do mercado levou as empresas como um todo a assumir um papel de 

desbravadoras, defendendo a bandeira do regime de acumulação flexível. 

As grandes corporações formadas muitas vezes por fusões de empresas e com 

matrizes em países centrais, aos poucos, foram modificando as relações internacionais e a 

geografia dos países centrais, semiperiféricos e periféricos, impulsionadas e motivadas para o 

aumento de sua competitividade diante desse novo mercado praticamente sem fronteiras e de 

fortes variações, tanto no nível quanto na composição da demanda. 

Esse avanço do mercado com base na acumulação flexível produz um 

enfraquecimento da classe trabalhadora. Como se não bastasse a flexibilização dos processos 

de produção, a fragmentação dos mercados de trabalho e o aumento do desemprego, as 

empresas, muitas vezes com o aparo da intervenção do Estado, conseguiram desarticular 

parcialmente os pactos socialdemocráticos e dos sistemas “corporativista-societais”12 ou 

neocorporativistas13 de relações industriais existentes no interior das empresas de países 

centrais. 

Por conseqüência das medidas de internacionalização do mercado com base na 

“produção enxuta”, tais atitudes acarretaram perdas ao sindicalismo que não apresentavam 

mais forças para representar e defender todos os trabalhadores coletivamente de forma 

unitária diante do patronato, a exemplo dos casos de países europeus como: Itália, França e 

Alemanha. 
                                                
12 É a presença de um modelo institucional de articulação, intermediação e implementação de políticas e de 
alocação de valores que se denomina “corporativista societal”, superando os limites da”representação de 
interesses”com o objetivo de melhorar a sociedade, respeitando as diferenças e características corporativistas, 
funcionando quando os comportamentos defensivo-protecionistas cedem lugar a uma interação capaz de 
aglutinar interesses antagônicos como os dos capitalistas e dos trabalhadores, obedecendo a um padrão de 
intermediação de interesses; representados por classes, grupos ou segmentos sociais, em que o publico se torna 
maior do que os interesses das organizações representativas. Ver, ARAÚJO, Ângela Maria Carneiro &TAPIA, 
Jorge (1991) “Corporativismo e Neocorporativismo: exame de duas trajetórias”. BIB, Rio de Janeiro, n 32, pp.3-
30.    
13Neocorporativismo é "um processo sociopolítico específico pelo qual as organizações monopólicas, 
representativas de interesses funcionais, estabelecem com as agências estatais intercâmbios políticos relativos 
aos resultados da política pública e que outorga a essas organizações um papel que combina a representação de 
interesses com a implementação de políticas, através da delegação do poder de auto-regulação.    
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A situação dos EUA e o da Inglaterra diferencia-se dos demais países mencionados 

anteriormente por estes possuírem tradição no sindicalismo pluralista14, facilitando ainda mais 

o mesmo legado de acumulação flexível como método e contribuindo melhor para a 

valorização do capital. 

No primeiro destes dois países, ambos de origem anglo-saxônica, quando 

comparados com os demais países já citados, constata-se certa “facilidade” em implementar 

políticas macroeconômicas e industriais de caráter neoliberal nos anos 1980. Com isso, 

verifica-se um decréscimo dos acordos multiempresariais tão comuns nos anos 1960 e 1970 e 

um grande crescimento de empresas sem representação sindical nos locais de trabalho que 

acarretou na diminuição dos acordos coletivos de trabalho, pela pouca presença ou mesmo 

pela ausência de cobertura sindical. 

Essa integração antecipada, na década de 1980, entre tendências flexíveis na 

produção capitalista e políticas neoliberais no plano político institucional, propiciaram à 

Inglaterra e aos EUA uma situação privilegiada durante a intensa crise econômica no final dos 

anos 1980 e início dos anos 1990.  

Em relação à resistência dos trabalhadores, cabe observar que as políticas 

neoliberais, inseridas no modo de produção e reprodução social flexível, abalaram por 

completo as práticas sindicais, diminuindo o poder de barganha coletiva destas, em meio à 

desarticulação do movimento grevista e da perda gradativa de sua legitimidade social. 

 

6.2 MUDANÇAS NA ORGANIZAÇÃO SINDICAL EM PAÍSES CENTRAIS 

As mudanças que ocorreram no sindicalismo na Europa e nos EUA, foram 

decorrentes da introdução de um novo paradigma no interior da produção, da economia, da 

política e da sociedade nos anos 1980 e 1990, reduzindo praticamente o movimento sindical, 

praticamente, a ações de manutenção do emprego e de sobrevivência do sindicalismo, via 

adoção de paliativos para minimizar a crise agravada, em parte, por conta da chamada 

“produção enxuta” e das medidas políticas neoliberais introduzidas nos anos 1980 por esses 

países. 

                                                
14 Para definir o pluralismo sindical, ver: ARAÚJO, Ângela Maria Carneiro & TÁPIA, Jorge (1991), op. Cit., 
pp.3-30. Ademais, ver também: ARBIX: Glauco (1996) Uma Aposta no Futuro: Os Primeiros Anos da Câmara 
Setorial da Indústria Automobilística, São Paulo Seritta, pp. 100-101.    
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Na verdade, a crise sindical teve início já na segunda metade da década de 1970, com 

o esgotamento do modelo de produção keynesiano-fordista, complementado com a crise do 

desemprego estrutural. 

No final dos anos 1970, os trabalhadores desses países contavam ainda com 

importantes centrais sindicais, apesar da diminuição do número de sindicalizados. Na França, 

cabe citar a Confederação Francesa Democrática do Trabalho (CFDT), na Alemanha a 

Federação Alemã de Sindicatos (DGB) e na Itália a Confederação Geral Italiana do Trabalho 

(CGIL). 

Nos anos 1980, as situações destas centrais sindicais ficaram cada vez mais críticas, 

na medida que os antigos contratos sociais estavam sendo desfeitos, em detrimento de outros 

de menor direito trabalhista, sem que tais organizações pudessem evitar esta tendência. 

Diante da aparente impotência, os sindicatos cedem e mudam suas estratégias, 

abrindo a negociações com as grandes empresas capitalistas, com a participação do Estado na 

aprovação dos novos acordos, de modo que em situação desfavorável são aceitas pelos 

sindicatos as novas formas descentralizadas e restritas de compromisso pluralista15. 

 A situação de fragilidade dos sindicatos deixa as empresas com maior liberdade para 

direcionar os novos acordos no sentido de ajustar os processos produtivos e de flexibilizar as 

relações industriais e de trabalho.  

Com esse movimento favorável aos capitalistas, cresce o número de acordos 

coletivos de trabalho específicos por setores econômicos e empresas, afastando a 

possibilidade de organização de greve geral, recurso muito utilizado nos anos antecedentes à 

crise, quando os trabalhadores tinham mais possibilidade de adquirir êxito nas suas 

reivindicações. 

Embora nos países centrais a tendência da produção se encaminhasse de modo geral 

rumo ao desenvolvimento da “produção enxuta”, cada país é possuidor de características 

próprias, sendo suas experiências adaptadas a condições político-institucionais diferentes 

entre si, propiciando contingencialmente combinações diferenciadas nas formas de 

desenvolvimento adotadas por diversos países. 

No mesmo sentido, acontece com a forma de resistência dos trabalhadores que 

parece seguir a mesma cartilha em países distintos. Em geral, percebem-se o abandono das 

                                                
15 A tal situação ver: BIHR, Alain (1999), op.cit. p.81.    
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lutas por políticas de indexação dos salários aos preços e de “rigidez” legal e contratual das 

relações de trabalho, bem como a “aceitação” na redução dos salários em comparação aos 

tempos de produção fordista. 

O “abandono” sindical aos pactos sociais e à própria relação salarial keynesiano-

fordista se transforma em poder de barganha nas novas negociações. Em troca desta 

“tranquilidade”, os sindicalistas procuravam manter os empregos dos trabalhadores e 

passaram a direcionar suas lutas em benefício nos termos de redução do tempo de trabalho; 

maior controle sobre as políticas de qualificação do trabalho; participação nos lucros ou 

resultados das empresas; espaços de supervisão sindical das orientações micro e 

macroeconômicas das empresas; entre outros, principalmente nas regiões influenciadas por 

ações de sindicatos pluralistas. 16 

Não importando quais as tendências sindicais já existentes nos países centrais, o 

sindicalismo desde o início dos anos 1980, como um todo, passou a estabelecer parcerias com 

as metas de produção das empresas, variando apenas quanto ao estádio de desenvolvimento 

dos processos de flexibilização e fragmentação do mercado de trabalho em que se encontra 

cada país em determinado momento da história. 

Trata-se, então, de um mecanismo movido por tensões entre sindicatos, órgãos de 

representação de trabalhadores, empresas e grandes corporações. Os trabalhadores cedem não 

por livre vontade, embora as manifestações se apresentem bem mais pacíficas. 

Talvez pela incapacidade de organização e união das categorias ao viverem as 

sombras da ameaça real do desemprego estrutural, assim, faz-se aumentar a concorrência 

entre trabalhadores, tornando-os alvos maiores de exploração capitalista, o que também 

contribuiu com o descrédito crescente nas instituições de resistência trabalhistas que não 

conseguem restabelecer índices de empregos e salários anteriores.  

Nesse contexto, os sindicatos, procurando manter a sustentabilidade financeira, a 

recuperação da perda de prestigio social e principalmente tentando recuperar a eficácia nos 

processos de negociação coletiva, se encontram, no entanto, numa situação desesperadora, em 

que as saídas para a crise os levaram a reconhecer medidas favoráveis à 

flexibilização/fragmentação do mercado e de desarticulação/descentralização do sistema de 

negociação coletiva. 

                                                
16 A tal situação ver: BIHR, Alain (1999), op.cit. pp.69-104.    
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Salvo as semelhanças no comportamento das políticas econômicas, produtivas, 

financeiras, trabalhistas e sociais entre os países centrais, merecem destaque as diferenças que 

promovem a individualidade dos países que vão sendo moldadas por inúmeras experiências 

nas formas de negociações dos diversos setores em que o paradigma da flexibilização, da 

produção “enxuta” e das políticas neoliberais atua. 

Nessa perspectiva, a Alemanha consegue manter um movimento sindical com maior 

força institucional e de melhor atuação política nas décadas de 1980 e 1990, quando 

comparada com os países de origem anglo-saxônica, como EUA e a Inglaterra, e até mesmo 

em relação à Itália e à França. 

Esta característica no contexto alemão, no entanto, não impediu o avanço da 

flexibilização na produção, nas relações industriais e no mercado de trabalho. Quando muito, 

retardou o processo, tanto que, já em meados dos anos 1980, predominava a incômoda 

presença da descentralização das práticas de negociação coletiva, atingindo também o 

movimento sindical que perdem força política e prestígio, embora em menor proporção, 

comparativamente aos países citados anteriormente. 

O conjunto de tensões provocado pela luta de classes em busca de interesses 

antagônicos, mediante o enfraquecimento do movimento sindical europeu e estadunidense 

provocou mudanças na forma de organização sindical, que passaram a atuar mais no plano 

restrito das empresas, representando a descentralização das práticas de negociação coletiva. 

Outra situação dramática para a política sindical na defesa dos trabalhadores foi o 

gradativo arrefecimento das representatividades sindicais nos locais de trabalho, tão 

importantes durante o modelo de produção fordista. Essa situação foi intensificada nos EUA e 

na Inglaterra, na presença de sindicatos pluralistas.17 

Os sindicatos sofreram ataques de várias formas na Europa e EUA. Uma das frentes 

abertas que indiretamente afetou o movimento sindical foi a desarticulação dos fóruns 

públicos tripartides18, bem como, nas empresas estatais e nos órgãos públicos, o 

desmantelamento dos organismos de representatividade dos trabalhadores que, juntamente 

com os sindicatos, contribuíam para a defesa dos trabalhadores, exercendo influências na 

formulação de políticas públicas industriais, sociais e salariais. 

                                                
17 Sobre a evolução do sindicalismo nos EUA e a situação de sua organização nos locais de trabalho, nos anos 80 
e 90, ver; SMITH, Russel E. (1998) “Militância Revivida na AFL-CIO” In: São Paulo em Perspectiva 
(Movimento Operário e Sindical), Revista da Fundação SEADE, 12 (1): 154-166. 
18 Fóruns públicos tripartides são articulações envolvendo a representação do Estado, de setores de trabalhadores 
e de segmentos do capital. 
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O constante conflito político-institucional foi ajustando as relações sociais no interior 

dos países centrais. Com o Estado cada vez mais reduzido, o cenário parece ser favorável às 

grandes corporações que adquiriram maior liberdade, passando a atacar o modelo de 

regulação social keynesiano-fordista. 

Entre os pontos a serem combatidos pelas grandes corporações nos anos 1980 e 1990 

estão: a grande estrutura institucional voltada ao Estado de Bem-Estar Social, os contratos 

sociais mais amplos no plano nacional e as representatividades sindicais no interior das 

indústrias.  

O esforço em desarticular as estruturas remanescentes do modelo de regulação social 

keynesiano-fordista em meio à crescente racionalização e flexibilização produtiva, à 

precarização do mercado de trabalho, à redução de índices salariais e ao crescimento do 

desemprego, ajudam no encolhimento e fragmentação dos sindicatos nos principais países 

capitalistas. 

As resistências contra a instauração desse novo modelo de regulação social foram 

muitas, embora os paradigmas com base na indústria flexível e na flexibilidade do mercado de 

trabalho, paulatinamente foram sendo instaurados na década de 1980, obrigando os 

trabalhadores a procurarem novas estratégias de defesa. 

Um exemplo claro de adaptação e resistência dos trabalhadores às novas condições 

de trabalho exigidas pela “produção enxuta” pode ser encontrado no movimento sindical 

alemão.  

Trata-se de um país com tradição sindical no modelo “corporativista societal”. Na 

tentativa de adaptação às novas condições estruturais, seu sindicatos reestruturaram suas 

práticas, utilizando o recurso “corporativista-setorial” 19 e “corporativista gerencial”, 20 

mudando o foco de suas estratégias.  

Constata-se, entretanto, que o sindicalismo na Alemanha chegou e resistiu com certa 

propriedade às diversidades impostas pela produção flexível, ao longo dos anos 1990, 

mantendo seu prestigio social, uma boa arrecadação, garantida pela manutenção de 

                                                
19 Para BIHR (1999), no caso do “corporativismo Setorial” trata-se de um recurso capaz de gerar reações 
corporativas de setores de trabalhadores estáveis e com garantias espaciais, em comparação aos trabalhadores 
instáveis e aos desempregados de longa duração, na tentativa de preservar, ao menos em parte, as conquistas 
coletivas dos trabalhadores obtidas em tempos de regras legalistas “rígidas”, mesmo que sejam apenas em nível 
de categoria. Ver: BIHR; Alain (1999), op.cit. pp.86 e ss. 
20 É na perspectiva do “corporativismo gerencial” que podemos entender as mudanças nas ações sindicais, cujas 
atuações passam a imigrar para o interior das empresas, contendo estratégias de parcerias entre capital e trabalho, 
tendo o Estado o papel de consolidar e garantir os acordos.     
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trabalhadores cobertos por contratos coletivos no mercado formal de trabalho e com números 

expressivos de sindicalizados, embora estes estejam se reduzindo gradativamente. 

Esse feito conquistado pelos sindicatos alemães deve ser reconhecido, pois não faltou 

empenho na tentativa de desmonte destas instituições que tanto incomodam os detentores do 

capital. Entre as situações desfavoráveis aos sindicatos, como fruto de interesse capitalista nos 

anos 1980 e 1990, podemos mencionar o aumento dos contratos de trabalho temporários, do 

trabalho autônimo e em domicilio21, a diminuição dos postos de trabalho, a tentativa de fuga 

do desemprego que faz aumentar o mercado informal de trabalho (“Gastarbeiters”), bem 

como as demissões temporárias do emprego (“lay-off strategies”). 

Apesar da resistência sindical, o modelo de reprodução social flexível avança 

sistematicamente na Alemanha, aumentando os contrastes entre a fragmentação do mercado 

de trabalho - que promove o desemprego e a precarização do trabalho - e a força 

institucionalizada dos sindicatos – mantida com a participação dos trabalhadores. 

Como exemplo de força institucionalizada alemã, podemos citar a Central Sindical 

DGB e dos demais sindicatos vinculados a ela, que no âmbito do sistema de relações 

industriais conseguiram manter expressivo grau de convergência e de sobreposição 

intersetorial, tornando viável algumas negociações coletivas de salários e de outros benefícios 

até mesmo nos anos 1990.22 

Tal situação deixou a Alemanha, nos anos 1980 e 1990, convivendo com duas fortes 

representações antagônicas, uma que favorece a relativa estabilidade institucional das relações 

de trabalho e outra promovendo o oposto, utilizando medidas flexíveis e de “enxugamento” 

do mercado de trabalho e de desperdício na produção. 

Algumas ações favoráveis à manutenção desse relativo equilíbrio sindical alemão 

que ajudaram também a moldar o conjunto das relações industriais e trabalhistas nesse país, 

podemos mencionar: 

A) manutenção de um sistema de representação sindical unitário no plano 

institucional e em termos de sua orientação estratégica; 

B) conservação do sistema de barganha coletiva de trabalho semi-centralizado, no 

plano regional, por setores de economia; 

                                                
21 È importante perceber que, nos anos 1990, parte dos trabalhadores autônomos pertencia ao mercado informal 
de trabalho.    
22 A respeito ver: HEISE, Arne (1997) The British and German Models of Labour Market Regulation Compared. 
Wirtschafts und Socialwissenschaftlitches Institut, Berlin. 
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C) extensão legalista ou voluntária do conteúdo dos acordos coletivos de trabalho, 

inclusive para os empregados das empresas sem vinculo sindical; 

D) permanência do sistema da co-determinação gerencial nas empresas; e 

E) continuidade, no contexto do regime da acumulação flexível, intensa 

representação jurídica dos direitos do trabalho.23 

Sem duvida, o que muito contribuiu para amenizar o conflito ontológico entre a 

classe trabalhadora e a classe burguesa foi a participação dual de representações de interesses 

no interior das indústrias. 

Tal representatividade trabalhista no interior das indústrias só foi respeitada pelos 

empresários, com a separação dessa representação local ao sistema mais geral de negociação 

coletiva de trabalho. 

Na prática, os conselhos de representação dos trabalhadores nas empresas 

(“Betriebräte”) possuem competências, direitos e deveres diferenciados dos sindicatos 

(“Gewerkschaften”), assumindo diferentes papéis no sistema de barganha coletiva de 

trabalho, em que esses colegiados são submetidos à regulação legal, objetivando a 

homogeneidade no plano nacional e regional nas negociações coletivas. 

O elo que liga os “Betriebräte” aos “Gewerkschaften” no interior das corporações 

industriais, se dava por intermédio dos delegados sindicais (“Vertrauenslente”), os quais 

possuíam acesso direto às lideranças dos trabalhadores nos próprios locais de trabalho. 

Por intermédio dos delegados, são viabilizadas as informações e instruções legais aos 

trabalhadores, com isso, minimizando erros futuros, orientando no cumprimento das funções 

sem gerar prejuízo aos interesses trabalhistas e, além disso, mantendo informados os 

sindicatos dos anseios sofridos na fonte de exploração dos trabalhadores. 

Aos poucos os conselheiros foram sendo inseridos e reaproveitados sob novas formas 

de atuação nas empresas, não que tenham perdido as funções anteriores, mas a dinâmica de 

crescente flexibilidade no processo de trabalho criou formas de organização descentralizada, 

como a formação de “células de trabalho” 24 e a valorização do trabalho em equipe, que quase 

obriga os conselheiros a se aproximarem desta nova realidade. 

                                                
23 Para o mesmo assunto, ver: HEISE, Arne (1997), op. Cit.. 
24 Entende-se como células de trabalhos a formação de grupos semiautônomos de trabalho inseridos nos setores 
das empresas.  
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Com maior aproximação nas relações de trabalho, que se apresentam cada vez mais 

específicas e complexas, pela presença das equipes (“teamworkings”) e das células de 

trabalho nos anos 1980, os conselheiros se depararam com aumento da complexidade de seus 

serviços em relação à representatividade dos interesses dos trabalhadores no setor de trabalho. 

Esse aumento na participação setorial dos conselhos não foi suficiente para superar a 

estrutura montada do sistema de negociação coletiva, que continua a separar função e atuação 

dos conselhos a dos sindicatos. 25  

Os conselhos continuaram a participar no interior das unidades de produção e nas 

fabricas. Suas atuações foram voltadas para as questões de condições de trabalho no processo 

de produção, 

Essas características viabilizaram discussões mais específicas, importantes na 

representatividade local, atuando nos problemas mais diretos e imediatos. Pode-se, então, por 

meio destes representantes, obter soluções qualitativas para o trabalhador, pois buscam 

melhorias no cotidiano do trabalhador; melhorias que atuam, seja na relação com trabalho em 

equipes, em grupos ou na redução da hierarquia, ou seja, nas questões práticas que diminuem 

o poder nefasto da produção flexível, como: poder de veto nos conselhos de trabalho sobre o 

uso de horas extras, políticas de emprego, prêmios de produção, participação nos lucros ou 

resultados, tratar da jornada de trabalho flexível, da formação e capacitação da força de 

trabalho. 26 

Os problemas referentes a aumento e manutenção de salários e tempo de trabalho são 

discutidos no contexto dos sindicatos nacionais e regionais de trabalhadores. Estes, por sua 

vez, se organizam conforme os ramos de atividades econômicas (categorias trabalhistas) e 

possuem como maiores opositores as associações de empregadores das mesmas categorias. 

Ficaram, então, na responsabilidade dos sindicatos os problemas mais gerais, de 

interesses comuns a toda a categoria, independentemente de qualquer região. São temas 

amplamente discutidos no âmbito regional e nacional que procuram proporcionar melhorias 

quantitativas para os trabalhadores, por tratarem prioritariamente de questões gerais. 

                                                
25 O referido assunto pode ser visto em: JACOBI, O.; KELLER, B. & MÜLLER_FENTSCH, W. (1995) 
“Germany: Codetermining the Future”. In: FERNER, A & HYMAN, R. (eds.), op. Cit., 218-269, em especial 
pp.244-45.   
26 A este respeito ver: LANE, Chistel (1994) “Industrial order and the transformation of industrial relations: 
Britain, Germany and France compared,” In: FERNER, Anthony e HYMAN, Richard (eds.), op. cit. pp.175-176. 
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Assim, entende-se o movimento sindical germânico como um sistema dual, formado 

por duas forças distintas – conselhos e sindicatos – capazes de atuar separadamente, mas de 

forma complementar, porque os colegiados são mais específicos e atuam mais no interior 

fabril, proporcionando melhorias qualitativas, em quanto os sindicatos, apesar de possuírem 

representantes no interior fabril, seu poder de atuação volta-se para articulação das categorias 

entre fabricas, cidades e estados a questões mais gerais e quantitativas. 

O sindicalismo alemão, contudo, chega forte aos anos 1990, tendo a DGB como uma 

das principais centrais sindicais, formada por 16 sindicatos nacionais que envolvem cerca de 

88% do número de sindicalizados do País, tornando este um poderoso instrumento de 

resistência em diversos ramos de atividade econômica.27 

Sem dúvida, a centralização da organização sindical na Alemanha intensificou-se 

ainda mais, a partir de 1995, quando os sindicatos aderiram também à tendência de fusão – 

mecanismo de defesa adotado por corporações que se uniam, formando uma só, para diminuir 

os riscos com a concorrência e aumentar os lucros. Normalmente, acontece em tempos de 

crise, servindo para aumentar as forças, conservar um bloco único nas negociações e aumentar 

a arrecadação. 

Para ilustrar melhor esta considerável tendência de fusão e centralização, verifica-se 

que, no início dos anos 1990, a DGB era formada por 16 sindicatos e no final desta década 

apenas foram registrados 11 sindicatos. Esta diminuição no número de sindicatos ocorreu por 

conta de três grandes fusões. 28 

A primeira envolveu o sindicato nacional dos metalúrgicos, o IG Metal (Industrial 

Gewerkschalf Metal), os sindicatos de trabalhadores dos setores da microeletrônica e o da 

informática, resultando na incorporação destes dois últimos à IG Metal. 

A segunda fusão foi entre os sindicatos dos trabalhadores nos setores da mineração, 

químico e energético, o que originou um só Sindicato Nacional, o IG BCE (IG Bergbau, 

Chemie und Energie), passando a representar as três categorias ao mesmo tempo. 

A terceira envolveu os sindicatos dos trabalhadores da construção, do meio ambiente 

e o da agricultura, que, com a fusão, formaram o IG BAU (IG Bauen-Agrar-Umwelt) para o 

representarem.             

                                                
27 A respeito ver: LANE, C. (1994), op. cit., p.6. 
28 Ver: Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) (1999). Information & Service/Aufgaben & Initiativen, 
DGB_Bundesvorstand Beteilung Öffentlichkeitsarbeit, Berlin. 
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Esta tendência de fusão nos sindicatos, principalmente por aqueles filiados à DGB, 

se estende nos anos 2000. Uma importante fusão nesse período foi o Sindicato Unificado do 

Setor de Serviço Público, a “Ver.di” (Vereinigte Dienstleistungsgrwerkschaft), que envolveu 

cinco sindicatos na área de serviços, dos quais quatro filiados à DGB e um independente - o 

DAG (Deutsche Angestellte Gewerschaft). 

Com a criação da “Ver.di”, a DGB tem o seu quadro reduzidos a sete filiados em 

2001, uma redução de nove sindicatos em pouco mais de uma década. Em contrapartida, este 

sindicato nacional recentemente criado surge forte, cresce o número de trabalhadores 

associados e já em 2002 supera o número de associados da IG Metal, fortalecendo indireta e 

diretamente a DGB. 

As fusões entre sindicatos na Alemanha tornaram-se experiências importantes, pois 

este recurso contribuiu para a sobrevivência de sindicatos combativos em meio ao desmonte 

da classe trabalhadora, provocado pela implantação do sistema neoliberal que aumenta a 

concorrência entre trabalhadores e exacerba o mercado de forma peculiar ao promover 

flexibilização do mercado de trabalho e do processo produtivo, e ao garantir grande 

concentração de capital à iniciativa privada em detrimento do social e ao público. 

É importante perceber que, mesmo com a presença de sindicatos organizados 

fortemente centralizados, haja vista, que só o “Ver.di” e o “IG Metal” juntos formavam 

aproximadamente 70% dos associados à DGB em 2002, os trabalhadores alemães 

testemunharam o aumento dos acordos coletivos de trabalho sem  reconhecimento de todas as 

empresas envolvidas no âmbito nacional com a categoria, 29 sem mencionar o avanço do 

neoliberalismo com todos os seus malefícios à classe trabalhadora. 

Sem dúvida, o sindicalismo alemão diferencia-se dos demais países europeus por 

manterem a luta trabalhista de certa forma mediada prioritariamente pelos sindicatos, por 

conseguir manter também a credibilidade e a representatividade dos trabalhadores formais e, 

principalmente, por mostrar habilidades em minimizar os problemas decorrentes dos 

confrontos com o patronato, apesar das investidas do modelo neoliberal. 

Esse quadro “favorável” à classe trabalhadora, apresentado na Alemanha, desaparece 

ao se comparar com a experiência sindical italiana. Nessa sociedade, admite-se forte 

influencia por parte de grandes empresas monopolistas em conjunto com o Estado e deixa em 

terceiro plano a representatividade dos trabalhadores nas políticas de regulação social e de 

                                                
29 Idem, s. p. 



70 
 

contratação coletiva de trabalho, caracterizando praticas de perfil bipartite (Estado e grandes 

corporações). 

Nas décadas de 1980 e 1990, contudo, a sociedade italiana se vê diante da 

siguinificativa influencia do “microcorporativismo”30 sobre as questões envolvendo o 

universo trabalhista no contexto das principais mudanças nacionais.  

Na contramão deste movimento corporativista de proporções nacionais, estão os 

trabalhadores na sua organização, onde muitas vezes se encontram isolados no interior das 

empresas, atingindo apenas o local de trabalho. 

A busca por acordos que possam ser atendidos em benefício dos trabalhadores, 

mesmo que sejam apenas no contexto local, torna-se uma tentativa de resistência ao 

movimento nacional italiano, que insistia em atender aos interesses patronais. 

Ao passo que acordos vão sendo firmados, por consequência, estes são adotados nos 

locais de trabalhos e, quando estendidas às outras empresas, atingem notoriedade pelos 

decorrentes benefícios proporcionados. 

É quando os acordos oriundos da representatividade trabalhista são mencionados 

como referencia à fixação das bases dos acordos na contextura regional e nacional por meio 

de intervenções sindicais na maioria das vezes regionais e em poucas vezes por sindicatos 

nacionais, conseguindo burlar o microcorporativismo italiano.31 

Essa descentralização na organização sindical italiana torna-se uma das grandes 

diferenças ao modelo sindical alemão, que destina a responsabilidade dos grandes acordos 

coletivos trabalhistas aos sindicatos nacionais e, com base nestes, passam a influenciar os 

trabalhadores no local de trabalho. 

Na Itália, nos anos 1980 e 1990, o movimento era ao contrário da realidade alemã. 

As propostas de acordo favoráveis aos trabalhadores surgiam no interior das fabricas e, na 

medida em que eram implantadas no cotidiano fabril, passavam a influenciar no âmbito 

nacional. 

                                                
30 São formas de soluções sociais utilizando práticas bipartite (influência direta do Estado e das grandes 
empresas monopolistas sem a presença das representações trabalhistas). A respeito ver: FERNER, Anthony & 
HYMAN, Richard (1995) “Italy: Bertween Polítical Exchange and Micro-Corporatiism”. In: FERNER, A. & 
HYMAN, R. (eds.) Industrial Relations in the New Europa, Oxford, Blackwell Publisshers, pp. 534.    
31 A respeito ver: FERNER, Anthony & HYMAN, Richard (1995) “Italy: Bertween Polítical Exchange and 
Micro-Corporatiism”. In: FERNER, A. & HYMAN, R. (eds.) Industrial Relations in the New Europa, Oxford, 
Blackwell Publisshers, pp. 524-600.    
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Então, percebem-se duas forças antagônicas ao tratar das questões trabalhistas na 

Itália. Uma decorre do “microcorporativismo” responsável pelas a maioria das mudanças 

nacionais, ligadas ao interesse capitalista, e a outra de atuação em locais pontuais (setores da 

produção, fabricas, empresas etc.) ligada às representações sindicais em negociação com 

setores de gerenciais das empresas. 

As dificuldades na organização dos trabalhadores na Itália vêm de várias frentes, 

desde consequências sofridas pelo regime fascista, ao perseguir lideranças sindicais e ao 

instaurar mecanismo de desarticulação do movimento sindical. 

Como herança resultante das tensões entre sindicalismo e regime fascista, 

trabalhadores italianos eram conduzidos por rígidas e numerosas redes de normas legais e por 

uma expressiva burocracia administrativa, que contribuiu para formação de um sindicalismo 

pluralista e descentralizado naquele país. 

Tamanha rigidez nas relações individuais de trabalho formava um panorama 

desfavorável à produção flexível, instalada a partir dos anos 1980 na Itália. Tal situação passa 

a ser combatida já nos anos 1980 e 1990 e acarreta modificação gradual nas relações de 

trabalho e na viabilização da flexibilização do mercado, tanto da produção quanto do trabalho. 

Por outro lado, a descentralização e o pluralismo na organização sindical se 

apresentam como fator-problema para ser superado pelos trabalhadores italianos; problema 

gerado, em sua maioria, por conta da concorrência entre as instituições responsáveis pela 

representatividade dos trabalhadores, que lutam individualmente por maior participação e 

influência, principalmente nas comissões de fábrica (CsF).32 

O sindicalismo italiano é representado no plano nacional por confederações e, entre 

as principais, temos a Confederação Geral Italiana do Trabalho (CGIL), a Confederação 

Italiana dos Sindicatos de Trabalhadores (CISL) e a União Italiana do Trabalho (UIL). No 

âmbito regional, o sindicalismo é representado pelos diversos sindicatos das regiões, 

distribuídos ao longo de todas as províncias italianas, que por sua vez são filiados às 

confederações. 

Em 1972, o movimento sindical na Itália passa a utilizar em suas práticas a 

representatividade unitária nos locais de trabalho, na tentativa de minimizar os problemas 

                                                
32 As comissões de fábrica são representações dos trabalhadores nos locais de trabalhos que no início foram 
aceitas como órgãos de cooperação gerencial e que aos poucos foram utilizadas também como veiculo de 
articulação sindical.    
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gerados pelo pluralismo sindical. Estas práticas consistem em produzir e manter dispositivos 

unitários na organização e na representação dos trabalhadores nos locais de trabalho. 33  

Estas práticas de representação unitária foram estabelecidas mediante um pacto 

federativo unitário entre as confederações e seus sindicatos filiados. Tal pacto proporcionou 

aumento significativo da participação das comissões de fabrica em defesa dos trabalhadores e 

no seu próprio fortalecimento, o que tornou as CsF um instrumento de influencia nas decisões 

trabalhistas.      

A participação das CsF nas questões trabalhistas obteve maiores resistências nos 

anos 1980, proporcionadas pela tendência histórica do “microcorporativismo” em persistir na 

defesa dos interesses capitalistas, estando estes mais bem preparados para obter sucesso nas 

negociações envolvendo conflitos trabalhistas, por terem o Estado e o fragmentado 

sindicalismo como principais aliados. 

Com o quadro desfavorável aos trabalhadores, nos anos 1980, foram adotados 

mecanismos que progressivamente levaram seus representantes fabris a se inserirem com 

prioridade nas questões gerenciais empresariais, favorecendo o aumento de decisões tomadas 

unilateralmente, sem a interferência direta dos sindicatos. 

Mesmo sem as influências do “microcorporativismo” e dos sindicatos, dificilmente 

as CsF manteriam um equilíbrio entre os interesses ligados à racionalidade gerencial 

empresarial com aquelas em que envolvem defesas em prol aos trabalhadores. 

Para infelicidade dos trabalhadores, a dualidade existente na função de seus 

representantes nas CsF a partir de 1972 assumiu, nos anos 1980, uma tendência a se manter 

mais comprometidos com a melhoria da produção, enfraquecendo as forças sindicais 

trabalhistas. E nesse mesmo período os trabalhadores italianos viram suas três confederações 

disputar a hegemonia na representação unitária nos locais de trabalho, aumentando a 

concorrência e as divergências entre sindicatos.  34 Foi uma situação desfavorável à classe 

trabalhadora italiana, pois, sem boa representatividade, seja no interior ou não das empresas, 

os trabalhadores se apresentam fragilizados e sem meios de resistência. 

Na tentativa de minimizar os problemas decorrentes da concorrência entre as três 

mais importantes confederações sindicais italianas, em 1991, os trabalhadores conseguem um 

novo acordo intersindical que mantem as representações sindicais unitárias nos locais de 

                                                
33 A este respeito, ver: FERNER, A. & HYMAN, R. (1995), op. cit., p.552 e ss.    
34 Sobre o assunto, ver: FERNER, A. & HYMAN, R. (1995), op. cit., p.544 e ss.    



73 
 

trabalho, mas conseguem alterar a sua organização, criando a “Representação Sindical 

Unitária” (La Reppresentanza Sindicale Unitaria: RSU). 35 

Na prática, a RSU representa uma tentativa de democratizar a representação sindical 

unitária nos locais de trabalho, utilizando um sistema que garante uma proporcionalidade no 

número de representantes das três confederações na formação das bases unitárias nos locais de 

trabalho. 

Este representou medida favorável à diminuição da concorrência entre as 

confederações sindicais (CGIL, UIL e CISL), vindo a conceder maior tranquilidade à cúpula 

sindical que procurava reaver o prestígio, a força e a legitimidade nos organismos unitários, 

desgastados pelos constantes entraves na luta entre capital e trabalho. 

Justamente quando a cúpula sindical italiana consegue agir em direção a uma 

unidade, através do acordo firmado em 1991, como resposta às situações desfavoráveis 

causadas pelas disputas entre Confederações, tiveram, contudo, os trabalhadores a triste 

presença nos anos 1990 do aumento do poder efetivo das gerências empresariais, afetando as 

relações de trabalho, provocando o aumento da precariedade do trabalho e a diminuição dos 

acordos coletivos mediados pelos sindicatos. 

O fracasso do acordo de 1991 deixa a representatividade trabalhista enfraquecida e 

abre caminhos para o fortalecimento da produção “enxuta” na Itália, que traz com ela os 

males causados pela precarização e exploração do trabalho nos tempos da modernidade tardia, 

quando o trabalhador, pressionado pela ameaça constante do desemprego, passa a se 

representar individualmente perante o patronato com maior frequência, deixando em segundo 

plano a mediação sindical e os acordos coletivos, aumentando significativamente a 

concorrência entre trabalhadores e a sua exploração. 

Essa tendência no fortalecimento da produção “enxuta” nos anos 1990 não se limita 

apenas à experiência italiana, mas também se estende à Europa como um todo, bem como aos 

EUA. As diferenças entre um país e outro são estabelecidas por meio dos mecanismos 

adotados na solução dos conflitos trabalhistas, tanto por parte dos trabalhadores quanto dos 

capitalistas que se diferenciam em cada país, qualificando como menos ou mais resistentes ao 

avanço neoliberal e à produção flexível. 

Podemos destacar a experiência da França como um caso concreto de singularidade 

existente em cada país, ao comparar com os outros países centrais europeus, marcados pelo 

                                                
35 Sobre o assunto, ver: FERNER, A. & HYMAN, R. (1995), op. cit., p.544 e ss.    
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comprometimento do Estado com os interesses do grande capital, como se percebe no caso 

clássico da Itália de perfil bipartite, em que, Estado e capital juntos contribuem para o 

estrangulamento das resistências trabalhistas. 

Na prática, o Estado francês, nas questões trabalhistas, se diferencia um pouco mais 

dos outros países. Não porque ele esteja a favor dos trabalhadores, mas por produzir ao logo 

de sua vivência trabalhista um intenso e complexo sistema de normas públicas capaz de 

intervir nas relações de trabalho. 

Tamanha normatização na esfera pública proporcionou ao Estado francês um 

posicionamento privilegiado, cabendo a este aguardar e observar os resultados das tensões 

trabalhistas que envolvem capital e trabalho, para só agir quando as negociações entre as 

partes fracassem. 

O Estado, quando acionado, não assume somente o papel de mediador, pois nestes 

casos, o conflito atinge grandes proporções e obriga o governo a assumir duras medidas, 

vindo afetar os interesses de ambas as partes. 

Embora o capital em meio ao impasse generalizado, antes da intervenção estatal, 

somado aos prejuízos monetários que normalmente ocorrem nestes conflitos, na maioria das 

vezes, a classe burguesa sai em grandes vantagens, confirmando o comprometimento do 

Estado francês com o capital. 

Para, no entanto, atingir a confiança e a credibilidade nas negociações por parte dos 

trabalhadores, o Estado teve que ceder e estabelecer garantias trabalhistas no esforço para 

adquirir respeito e respaldo para ser considerado realmente como uma possibilidade menos 

remota de conquistas dos trabalhadores durante os impasses. 

Um passo importante na busca da credibilidade estatal na evolução das relações de 

trabalho na França foi promovido durante o governo de Mitterrand, que viabilizou o aumento 

na cobertura geral da força de trabalho, com medidas respaldadas em mecanismos públicos 

criados pelo seu governo, o que viabilizou acordos coletivos por estabelecimento econômico e 

levou a uma reforma das relações nos locais de trabalho. 

O governo de Mitterrand, comprometido nas questões trabalhistas, elaborou em seu 

Ministério do Trabalho um importante documento relatando sobre os direitos dos 

trabalhadores. Nele pode-se constatar que o sistema de negociação coletiva francesa se 

tornava deficitário, pois um número expressivo de trabalhadores era excluído de qualquer tipo 
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de acordo coletivo de trabalho, deixando seus trabalhadores a descoberto nos diversos setores 

econômicos, empresariais ou em unidade econômica isolada. 36  

Este relatório serviu como base para elaboração de uma série de leis voltadas para 

normatização das relações de trabalho nos seus locais, conhecidas como “leis Auroux”, que 

contribuíam para os trabalhadores assalariados terem melhores condições de exercer a sua 

cidadania ao garantir os direitos conquistados por acordos coletivos por setores econômicos 

ou por acordos coletivos no formato de leis. 

  As “leis Auroux” 37,  abrangendo as diretrizes das negociações coletivas no Território 

francês, possibilitou nos anos 1980 e 1990 maior participação trabalhista e melhoria nos 

índices de efetivação dos acordos coletivos, que passaram a contemplar setores trabalhistas 

historicamente ausentes dos benefícios garantidos por estes acordos proporcionados pelos 

mecanismos de extensão prevista na lei da negociação coletiva. 38 

Certamente a França não estava isolada das influências inerentes à “produção enxuta” 

adotadas pelos países centrais, sobretudo, na Europa e nos Estados Unidos, que foram 

intensificadas por políticas neoliberais no decorrer dos anos 1980 e 1990. 

Nesse período de transição de paradigmas, no entanto, - o mercado com base em 

regras rígidas sob as relações de trabalho, cedendo espaço para um mercado flexível da 

produção e do trabalho, em que exacerba a concorrência entre trabalhadores, empresas e 

países na busca de melhores mercados para obter o aumento de mais-valia sem a intervenção 

reguladora e indesejável do Estado nas negociações por parte do Capital – é compreensível 

entender que a lei da negociação coletiva francesa veio atrapalhar os interesses burgueses de 

descentralização dos movimentos de barganhas coletivas, enfraquecendo a classe 

trabalhadora, diminuindo a probabilidade de êxito nas questões envolvendo tempo de 

trabalho, políticas de cargos, produtividade e tudo o que diz respeito aos interesses dessa 

classe. 

                                                
36 Os trabalhadores temporários representavam cerca de 11% da força de trabalho francesa em 1982 e estes não 
eram cobertos por nenhum tipo de acordo coletivo de trabalho. Na realidade, apenas 25% do total dos 
trabalhadores eram cobertos por acordos em nível de empresas e em geral são aqueles trabalhadores de grandes 
empresas. A propósito ver: GOETSCHY, Janine & ROZENBLATT, Patrick (1995), op. cit., pp. 429-431.      
37 As “Leis Auroux” recebe esta denominação em homenagem ao Ministro do Trabalho, Jean Auroux 
responsável pelo relatório sobre os direitos dos trabalhadores de 1982, que originou a reforma das relações nos 
locais de trabalho do então governo de Mitterrand.      
38 Com a “lei da negociação coletiva”, as empresas possuidoras de representatividade sindical no local de 
trabalho passaram a ser praticamente obrigadas a negociar ano a ano sobre salários e jornada de trabalho. Esta lei 
não obriga patronato e trabalhadores a um acordo, mas estimula os impasses a serem resolvidos mediante 
acordo. Caso contrário o Estado intervém, embora, na maioria dos casos, os empresários saiam favorecidos. A 
respeito ver: GOETSCHY, Janine & ROZENBLATT, Patrick (1995), op. cit., pp. 432.      
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Foi justamente esta rigida normatização pública das relações de trabalho implantada 

por Jean Auroux no governo de Mitterrand que sustentou o sistema de negociação coletiva 

centralizada por setores econômicos durante os anos 1980 e 1990. 

Tais leis não só contribuiram para a resistência, como também dificultaram o avanço 

da descentralização das formas de barganha nos mesmos locais de trabalho, ao implantar 

regras básicas para a utilização deste tipo de negociação. 

Como resultado favorável à expansão dos direitos trabalhistas, cerca de 90% dos 

trabalhadores oriundos do mercado formal de trabalho encontravam-se em 1995 cobertos 

pelos direitos adquiridos, tanto pelos contratos coletivos setoriais, quanto pelos acordos 

coletivos por estabelecimentos empresariais.39 

Em contrapartida, o movimento sindical francês curiosamente vem, desde o início 

dos anos 1980, paulatinamente se enfraquecendo no contexto de organização e instituição, em 

consonância nesse caso com os demais países centrais europeus. 

Os sindicatos na França foram acumulando dificuldades em manter o número 

elevado de seus associados, bem como de atrair novos trabalhadores para seu quadro, 

sobretudo, não tinham mais a participação efetiva nas negociações coletivas de trabalho, nem 

mesmo nas relações gerenciais envolvendo trabalhadores no interior das corporações.  

Na incapacidade de representar fortemente os trabalhadores, de nortear as lutas em 

favor da classe e da fraca influência nas decisões coletivas setoriais e nas questões 

envolvendo obtenção de melhorias da qualidade do trabalho no gerenciamento das empresas, 

pode-se atrelar como consequência a esses fatores a situação preocupante em que se 

encontram os sindicatos nos anos 1980 e 1990. 

Para ilustrar tal situação, em 1980, os sindicatos franceses contavam em seu quadro 

de associados com aproximadamente 17,5% dos trabalhadores urbanos, enquanto em 1995, 

este número caiu para 9,1%, caracterizando considerável declínio na densidade sindical nestas 

duas décadas.40 

Quanto à organização sindical, a cúpula do sindicalismo francês se dividia em cinco 

confederações – Confederação Geral do Trabalho (CGT), Confederação Francesa 

Democrática do Trabalho (CFDT), Confederação Geral do Trabalho-Forca Operária (CGT-

                                                
39 A propósito ver CHAISON, G.N. (1996) Union mergers in hard times: the view from five countries. Ithaca, 
New York: IRL Press, Cornell University Press.      
40 Conforme OIT (1996) Panorama Laboral, Genebra, Suíça.      
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FO), Confederação Geral de Quadros (CGC) e a Confederação Francesa dos Trabalhadores 

Cristãos (CFTC). No passado, essa numerosa representatividade demonstrava eficiência nos 

processos de negociações coletivas de trabalho.41 

Durante as décadas de 1980 e 1990, essa pluralidade na cúpula sindical francesa foi 

alvo de consequências semelhantes às ocorridas na Itália nesse mesmo período, no que se 

refere à exacerbação da concorrência entre sindicatos e ao acirramento das disputas políticas e 

ideológicas entre eles, trazendo problemas estruturais para as instituições sindicais e o seu 

enfraquecimento.42    

Então, o que diferenciou a experiência francesa no início da modernidade tardia com 

os demais países centrais europeus não foi uma participação marcante dos sindicatos, muito 

pelo contrário, estas instituições foram conduzidas por conflitos e divisões internas, 

concorrências entre confederações, principalmente entre a CGT e a CFDT, por baixíssima 

taxa de sindicalização e ausência de participação ativa sobre as relações trabalhistas. 

O que fez da França uma experiência sui generis a partir dos anos 1980, no tocante 

às estratégias para solucionar conflitos entre capital e trabalho, mediante as estruturas de 

negociação coletiva, foram as instituições públicas e as leis das relações de trabalho. 

Esses dois fatores contribuíram para centralização das negociações coletivas de 

trabalho, bem como estenderam as garantias trabalhistas conquistadas sob acordos e contratos 

coletivos de trabalhos a outros setores econômicos, contemplando, assim, um maior número 

de trabalhadores do mercado formal de trabalho durante os anos 1980 e 1990. 

Para clarear melhor a importância desses mecanismos públicos como veículo de 

defesa da classe trabalhadora francesa, mediante avanço da produção flexível, que trouxe, 

entre outros problemas, o aumento do desemprego, pode-se tomar como base o próprio índice 

de desemprego, que em 1993 atingiu 12,5% da PEA francesa e em 1996 aumentou para o 

índice de 15%, causando alarme àquela sociedade.43 

Entre as soluções com êxitos na superação dos altos índices de desemprego, 

destacam-se a redução da jornada de trabalho para 35 horas semanais e a criação de políticas 

de incentivo à criação de empregos a partir de 1997, sob o governo também socialista de 

                                                
41 CF. GOETSCHY, Janine and ROZENBLATT, Patrick (1995), op. cit., p.407.      
42 Idem, p, 418.      
43 Estas informações sobre índices de desemprego na França em 1993 foram retirados de : OCDE (1994) 
L`Étude de LÒCDE sur l`emploi, donnés et explications, Paris, Partie I, OCDE; e os dados referentes a 1996 
foram retirados da: OIT (1997) Oficina Internacional del Trabajo. El trabajo em el mundo: relacines laborales, 
democracia y cohesión social, 1997-98, OIT, Genebra, Suiza.      
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Leonel Juspin. Seu governo utilizou os mecanismos de normatização públicas para respaldar 

tais medidas e com isso conseguiu reduzir em 2000 a taxa geral de desemprego, que 

estacionou em 10,5% da PEA.44 

O avanço do projeto neoliberal se intensificou nos EUA e na Inglaterra nos anos 

1980 e 1990, tornando estes exemplos mais um importante e diferenciado caso da evolução 

das relações de trabalho em meio ao desenvolvimento da produção flexível. 

Os casos francês, italiano e alemão, anteriormente citados, levam à suspeita da 

pluralidade sindical - elemento fundamental durante o Modelo de Reprodução Social Fordista, 

onde exercia importante papel no fortalecimento institucional dos sindicatos contribuindo na 

defesa da classe trabalhadora – em que, nos anos de predomínio da “produção enxuta”, essa 

pluralidade parece atrapalhar as lutas classistas, por apresentarem, nesse período, uma 

concorrência acerbada entre as cúpulas sindicais em meio ao crescimento das taxas de 

desemprego e o decréscimo de trabalhadores associados, contribuindo para a desarticulação e 

o enfraquecimento sindical. 

Esta suspeita vem se firmar justamente por meio dos EUA e da Inglaterra, 

possuidores de tradicional pluralidade sindical, no qual se pode testemunhar o avanço 

desenfreado dos interesses do capital, o retrocesso na organização da resistência dos 

trabalhadores, afetando sindicatos e movimentos sociais e as perdas de direitos trabalhistas 

conquistados em tempos áureos de organização sindical. 

O fato é que, nesses dois países anglo-saxônicos, as relações de trabalho no interior 

fabril foram se modificando paulatinamente em direção do fim das negociações coletivas 

multiempresariais, oriundas na maioria das vezes da luta sindical, municiadas por greves com 

ações planejadas e reivindicações discutidas e elaboradas na coletividade, aumentando as 

possibilidades de conquistas favoráveis à classe trabalhadora. 

Com a redução das negociações coletivas multiempresariais nos anos 1980 e 1990, 

crescem os acordos coletivos por locais de trabalho e por empresas, que passam a ser 

utilizados pelos trabalhadores com maior frequência. Esses tipos de acordo na ausência de um 

movimento sindical forte restringiram, em grande parte, as questões da melhoria das relações 

                                                
44 Entre abril de 1997 e junho de 1998, a França registrou 34.700 acordos de redução da jornada de trabalho, 
envolvendo 3,72 milhões de empregados. Em março de 1997, a jornada de trabalho restringia a 39 horas 
semanais e, em 1998, por intermédio de acordos setoriais e em nível de empresas, 60,6% dos assalariados (de 
empresas com mais de 20 empregados) e 50% das empresas em território francês tiveram redução da semana de 
trabalho para 35 horas, sendo que a média da jornada de trabalho na França se encontrava em 37 horas e 12 
minutos semanais. Cf. “Relatório do Ministério do Trabalho da França”, de 04 de julho de 2000 , apod, Diário do 
Grande ABC On line, Seção de Economia, 11 de julho de 2000.      
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de trabalho do setor gerencial empresarial, deixando em segundo plano questões 

fundamentais, como jornada de trabalho, sistema de arrecadação de salário, participação da 

produtividade entre outros. 

Nos anos 1990, entretanto, permanecia a existência remota de acordos coletivos de 

trabalho com conteúdo não gerencial, principalmente na Inglaterra. O quadro tem agravado a 

situação dos trabalhadores com o aumento dos casos de completa ausência de barganha 

coletiva e com os casos de falta de reconhecimento sindical, triplicados no período entre 1990 

e 1995 na Grã-Bretanha.45 

A baixa credibilidade no sindicalismo britânico reflete diretamente na taxa de 

sindicalização, que cai de 56,9% dos assalariados no mercado formal de trabalho em 1979 

para 26,4% em 1996.46 O descrédito, tanto dos sindicatos quanto das associações 

empresariais, vem se arrastando desde os anos 1970 com a crise do modelo de produção 

fordista e já refletiam em um grande enfraquecimento institucional, antes mesmo de instaurar 

o novo modelo de reprodução social flexível nos anos 1980, pois estas instituições 

demonstravam em sua organização dificuldades em centralizar os processos de negociação 

coletiva, dispersando forças durante a luta de classe e em específico no sistema de 

determinação dos salários.47 

Nesse período de instabilidade na organização sindical no final dos anos 1970, a 

Inglaterra se vê diante de uma numerosa representatividade trabalhista, embora fragmentada, 

descentralizada e ineficiente, formada por comitês sindicais distritais, regionais e nacionais 

unificados de negociação, por comitês unificados de delegados sindicais e pela prática da 

“closed shop”.48 

Esta grande quantidade de instituições trabalhistas, que antes da crise eram 

responsáveis pelo fortalecimento sindical durante as ações de barganha nos acordos por 

empresa ou multiempesariais, foi desaparecendo ao longo dos anos 1980 e 1990 com avanço 

neoliberal. 

                                                
45 A propósito, ver: McILROY, John (1996), op. cit. P.17.      
46 CF. OIT (1997), op. cit.    
47 A respeito, ver EDWARDS, Paul et al. (1995) “Still Muddling Through”. In: FERNER, Anthony e HYMAN, 
Richard (eds.) Industrial Relations in the New Europe, Oxford, Blackwell Publishers, pp,1-68, p.60.    
48 Efetivamente a prática de “closed shop” representou a efetivação de cláusulas constantes em acordo formais 
entre determinado sindicato de trabalhadores e certa empresa – esta última podendo ser representada por 
associação de empregadores de empresas associadas – sendo as quais somente os trabalhadores sindicalizados 
poderiam ser empregados nestas empresas.    
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A prática da “closed shop” foi sendo esvaziada sob forte intervenção do governo 

neoliberal de Thatcher. Ao aproveitar a inexistência de leis na garantia de suas ações, este 

governo ocupou o vazio, estabelecendo uma série de restrições na aplicação da “closed shop”, 

justamente respaldadas com a elaboração de leis. 

Assim, o governo britânico, em 1982, ao sancionar a Lei do Desemprego, atrelou a 

efetivação dos acordos de “closed shop” à aprovação por votação favorável de no mínimo 

80% a 85% dos trabalhadores com direito a voto, dificultando a aplicação dos acordos. 

Em 1988, outra intervenção legal atinge a “post-entry closed shop” 49, impedindo a 

demissão de trabalhadores não sindicalizados, ou seja, passa a admitir trabalhadores sem 

vinculo sindical em local de trabalho sob influência destas instituições, por meio de lei, 

cassando todo o suporte estatutário que garante esses tipos de práticas, contrariando, assim, 

acordos anteriormente firmados. 

Outra lei foi elaborada em 1990 para afetar a “closed shop” em que prevê a 

ilegalidade das exigências de filiação sindical prévia dos trabalhadores para a obtenção de 

emprego 50 existente na cláusula da “pre-entry closed shop”.51 

Com tamanho empenho governamental no desmonte da organização sindical na Grã-

Bretanha, o número de trabalhadores cobertos por cláusulas dos acordos de “closed shop” cai 

expressivamente quando comparado aos índices registrados no auge da crise de 1970, que 

marcava cinco milhões de trabalhadores coberto pelos acordos, contrastando com a marca de 

500 mil trabalhadores cobertos em 1990, chegando a desaparecer no decorrer dos anos 1990.52 

O exemplo das grandes corporações capitalistas em utilizar estratégias de fusões para 

se livrar da crise foi adotado pelo sindicalismo inglês já nos ano 1980, acarretando redução no 

número de sindicatos, que era de 453 em 1979, passando para 268 em 1992 53 e para 249 em 

199554.  

Apesar das fusões entre sindicatos, tais medidas não foram capazes de mudar a 

organização sindical britânica, ao ponto de reverter a tendência histórica de fragmentação e 

descentralização de seus sindicatos, embora estas fusões tenham alcançado expressivos 

                                                
49 “Post-entry closed shop” é uma forma apresentada em alguns locais de trabalho de “closed shop”.    
50 A propósito, ver McILROY, John (1995), op. cit, p.253.    
51 “pre-entry closed shop” forma apresentada em alguns locais de trabalho de “closed shop”.    
52 A propósito, ver McILROY, John (1995), op. cit, p.43.  
53 Idem, p.19.  
54 Ver: WILLMAN, Paul (1996) “Merger propensity and merger outcomes among British unions, 1986-1995”. 
Industrial Relations Journal, 27(4): 331-338, p.333.  
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números com o caso do Trade Union Congress (TUC), que antes das fusões contava com 112 

sindicatos filiados em 1979, e depois, passou a 69 em 1994 dos filiados a essa central.55 

Nos EUA, o neoliberalismo foi arrasador nas questões envolvendo a organização 

sindical, apresentando queda desenfreada das taxas de sindicalização, como mostram os 

índices de 22% a 20% dos trabalhadores associados não agrícolas entre 1980-83 56, para 

14,1% em 1997 57, e com o agravante da diminuição do número de trabalhadores cobertos por 

acordos coletivos no mercado formal de trabalho de 25% em 1979, para 11,7% em 1995.58 

O enfraquecimento do movimento sindical agravado pela redução de trabalhadores 

sindicalizados, nos anos 1980 e 1990 nos EUA, foi intensificado com o aumento dos 

subempregos em substituição aos empregos tradicionais, estáveis e de maior adesão sindical 

já existente no mercado de trabalho. 

A intensiva precarização do trabalho presente na criação desses subempregos nos 

EEUU é marcada por uma remuneração indigna, pois a metade dos oito milhões de empregos 

criados nos EUA entre 1980-86 proporcionou em média salários 60% inferiores à média dos 

salários industriais.59 

Nos EUA, porém, os trabalhadores subempregados não conseguem sair da situação 

precária em que são impostas as suas vidas, pois, com os baixos salários, são obrigados a 

viver sem status à margem da sociedade, a conviver com a violência urbana, criminalidade e 

toxicomania. 

Situação semelhante e vivida pelos trabalhadores desempregados, que também são 

forçados a viver na miséria, formando juntamente com os trabalhadores empregados 

precariamente uma “underclass” isolada dos benefícios produzidos pela sociedade 

democrática do País.60  

O crescimento dos empregos high-tech e de outros como estes em que admitem 

melhor remuneração por executar atividades que exigem melhor qualificação profissional não 

foram, no decorrer dos anos 1990, uma realidade favorável à maioria dos trabalhadores 

americanos, pois o que mais absorveu empregos, naquele país, durante a década de 1990, 

                                                
55A propósito, ver McILROY, John (1995), op. cit, p.56.  
56A propósito, ver SMITH, Russel (1998), op. cit, p.155.  
57A este respeito, ver; “Employment and Earnings”, Labour and Employment Department, January, 1998, apud 
site da AFL-CIO de 19 de julho de 1998.  
58Cf. OIT (1997) Panorama Laboral, Genebra, Suiça.  
59A propósito, ver: DELMAS, P. (1991) Lê Maitre des Horloges, Odile Jacob, Paris, p.68.  
60Cf. CASTEL, Robert (2003) A Metamorfose da Questão Social, 4 edição, Rio de Janeiro, Vozes, p.576.  
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foram os setores de varejo, comércio e serviços, com baixa remuneração e atividades simples 

de muita repetição. 

Com o movimento sindical precário, os EUA avançaram na produção flexível, 

principalmente nos setores referentes ao mercado de trabalho, e ao capital financeiro. Ao 

priorizar o capital financeiro e o mercado de trabalho cresce, entre outras, a oferta no setor de 

serviços, cuja projeção para 2000 e 2005 de novos empregos neste setor era de 95%. 

O setor de serviços no geral possui baixa remuneração e suas ocupações são 

temporárias e em regime de apenas um expediente. Seus trabalhadores não contam com 

sindicatos, estão de fora da maioria dos benefícios trabalhistas e são formados, na sua maioria, 

por profissionais do setor hoteleiro, de pousada e de transporte, serventes, porteiros, 

zeladores, restaurantes, garçons, cozinheiros, caixas, vendedores, escriturários, enfermeiros, 

assistentes sociais. 61 

Dos países centrais, os EUA se apresentam em uma situação privilegiada na 

implantação do modelo flexível de produção. Possuidor de um movimento sindical com 

menor tradição no combate a exploração trabalhistas, quando comparado aos países europeus, 

esse país conseguiu com menor resistência direcionar a força de trabalho no sentido de 

estabelecer parcerias com as metas de produção das empresas, justificando também o aumento 

alarmante e diferencial da alienação, exploração e precarização do trabalho nas décadas de 

1980 e 1990 em território estadunidense. 

 

6.3 CONSEQUÊNCIAS DO ENFRAQUECIMENTO SINDICAL MEDIANTE O 

AVANÇO NEOLIBERAL EM PAÍSES CENTRAIS NOS ANOS 80 E 90 

Importante é compreender que o declínio do movimento sindical, na dificuldade em 

responder a contento aos anseios da classe trabalhadora, não se inicia mediante a presença de 

políticas neoliberais e sim pelo esgotamento da produção fordista e pela crise do desemprego 

estrutural. 

As políticas neoliberais foram um dos principais fatores responsáveis pelas 

mudanças dos paradigmas elaborados anteriormente sob influência do Estado de Bem-Estar 

Social.  

                                                
61A este respeito ver: APPLE, Michael W. (2003) Educando à Direta: mercados, padrões e desigualdade, São 
Paulo, Cortez, p.52.  
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Esses paradigmas contribuíram para a formação, da consciência de classe no interior 

dos sindicatos, contra o capital, principalmente aqueles formulados após a segunda metade do 

século XIX até a crise de 1970. Esses intensificaram a luta entre capital e trabalho e, por 

consequência, aumentaram as possibilidades de êxito nas negociações coletivas de trabalho, 

atraindo mais associados e fortalecendo o movimento sindical, que estendeu sua atuação para 

as questões sociais, com o intuito de montar mecanismos de defesa dos trabalhadores contra 

tendências de exclusão social e da existência de grande concentração de riqueza, durante este 

período. 

Então, se o neoliberalismo não foi o responsável pelo declínio do poder sindical, 

cumpre responder a duas perguntas referentes ao neoliberalismo: qual a sua participação nesse 

enfraquecimento sindical? Quais as consequências causadas pelas práticas neoliberais aos 

sindicatos dos países centrais? 

Esse sistema de governo assumiu papel importantíssimo no desmonte sindical nos 

países centrais, sejam eles de intensiva organização sindical ou não. Primeiramente, provocou 

o encolhimento do Estado, privatizando estatais, diminuindo gastos sociais e reduzindo a 

folha orçamentária, impedindo também o Estado de intervir na regulação do mercado e nas 

relações de trabalho; medidas que deixam teoricamente o mercado livre de intervenções 

protecionistas do Estado. 

Com o mercado regido pelas próprias leis, os capitalistas avançam em direção ao 

crescimento da mais-valia, investindo em tecnologia que aumenta a produção, ao mesmo 

tempo em que diminuem os gastos com salários pela capacidade das máquinas em agregar 

valor e absorver funções e serviços, chegando a acabar com profissões no interior das 

fabricas, contribuindo, assim, com a elevada taxa de desemprego. 

Durante os governos neoliberais nos anos 1980 e 1990, intensificou-se a taxa de 

desemprego, ensejando um exército de trabalhadores excluídos, prontos para serem 

explorados em empregos com salários cada vez menores, sem garantias trabalhistas e sem 

vínculos sindicais, além das constantes intervenções com o objetivo de desestabilizar a 

organização sindical. 

Em consequência das investidas neoliberais, ocorre a contração da organização 

sindical, que perde a capacidade de elaboração e de luta por projetos alternativos de sociedade 
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e pelas melhorias das condições básicas de trabalho e de vida dos trabalhadores, levando 

quase ao desaparecimento dos sindicatos nos movimentos sociais nos países centrais. 62 

Um exemplo claro de fragilidade sindical nos anos 1990 é o fato de a “Confederação 

Européia dos Sindicatos” (CES - instituição responsável por grandes participações trabalhistas 

na União Européia) não conseguir mais mobilizar a contento trabalhadores a estabelecer 

estratégias em defesa própria e principalmente para fazer frente ao avanço de governos de 

tendência neoliberal, beneficiando a formação de uma ditadura econômica dos conglomerados 

financeiro-industriais internacionalizados que, em conjunto com as diretrizes monetárias do 

Banco Central Europeu, afetam os interesses trabalhistas.63 

Como reflexo do novo quadro de incapacidade e inércia da “CES” no combate à 

exploração dos trabalhadores, pode-se amargar a triste marca ao longo dos anos 1990 da 

inexistência de acordo salarial e condições de trabalho envolvendo a “CES” e a União das 

Confederações da Indústria e dos Empregadores da Europa (UNICE). A UNICE nem se quer 

participou de discussões sociais envolvendo interesses trabalhistas, bem como não sofreu 

resistência significativa por parte dos governos e da sociedade pela sua ausência ao diálogo, 

comprovando a atitude tímida, insuficiente e quase passiva da CES e dos sindicatos em geral 

diante da supremacia da ditadura econômica sobre os trabalhadores.64 

A passividade sindical só foi interrompida pontualmente em casos isolados e sem 

proporcionar mudanças concretas que findassem em acordos coletivos de trabalhos e, assim, 

garantiu na Europa a triste ausência de mudanças qualitativas nas relações de trabalho e nas 

condições salariais dos trabalhadores europeus nos anos 1990. 

Sobre os casos circunstanciais, destacamos a trigésima Conferência da “Federação 

Sindical Européia dos Trabalhadores da Indústria Metalúrgica”, realizada em 1998 em 

Frankfurt Meus, Alemanha – na ocasião em que foram aprovadas regras de coordenação 

europeia, sob proposta de políticas de reajustes salariais, envolvendo taxas de inflação e 

ganhos de produtividade do trabalho – e a “Declaração de Doorn”, em 1999, na Holanda, 

admitindo a cooperação dos sindicatos holandeses, alemães, belgas e luxemburgueses na 

defesa de uma “massa salarial” envolvendo também a adição dos aumentos de preços e da 

produtividade.65 

                                                
62A este respeito ver: Schmitthenner, Horst (1999) “Refonder lê Syndicalisme”. Lê Monde Diplomatique, Juin 
1999, p.17.  
63Idem, p.17.  
64Idem, ibidem.  
65Idem, ibidem.  
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Nos EUA, a situação se tornou um pouco mais grave, pois os índices de desemprego 

e de exclusão social ficaram tão elevados que, em 1995, John J. Sweensey, presidente da 

Federação Americana do Trabalho, no Congresso das Organizações Industriais (AFL-CIO), 

relatou a importância do aumento de salários, para reaver a situação econômica precária em 

que se encontravam os trabalhadores, em razão do baixo valor de compra do salário mínimo 

dos EEUU.66 

Este relato serviu de mola mestra para uma reação sindical a partir de 1996, quando a 

AFL-CIO, inicia um plano de ação política, voltada para melhorias trabalhistas e conquistas 

de acordos sindicais. 

O “Programa da Nova Voz”, assim era conhecido o novo plano da AFL-CIO, 

conseguiu estruturar grupos de ação política, fortalecendo estruturas permanentes de ativistas 

políticos e o aumento de sindicalizados, que de 1995 a 1999 registraram um acréscimo de 

mais de 200 mil associados nos EUA.67 

 Apesar desse novo impulso na organização e atuação dos sindicatos nos EUA, esse 

momento de resgate do fortalecimento sindical com o aumento de seus sindicalizados não 

resultou em melhorias significativas dos salários, sobretudo no setor de serviços, 

tradicionalmente uma das menores remunerações e também responsável por grande parte dos 

trabalhadores vitimas da exclusão social, agravada pela precariedade do trabalho.68 

No geral, o sindicalismo nos países centrais europeus e nos EUA diante do MRS de 

acumulação flexível, introduzido nos anos 1980 e 1990, são objetivos de perdas na sua 

organização e se limitam, a raríssimas conquistas, apenas nas ações políticas no plano dos 

salários, condições e relações de trabalho em empresas e setores econômicos isolados, além 

de o movimento sindical passar a assumir atitude mais pragmática, “permitindo” maior 

envolvimento dos trabalhadores nas questões gerenciais presentes no aumento de tendências 

de parceria da força de trabalho com as metas de produção das empresas em detrimento da 

incapacidade de levantar questões envolvendo acordos coletivos multiempresariais e os mais 

universais que envolvem emancipação social.69 

                                                
66A propósito, ver: SMITH, Russel (1998), op. cit. P.160.  
67A este respeito ver: MOURIAUX, René (2003) “O sindicalismo dos Países Industrializados em Fins dos Anos 
1970: Efetivos, Estruturas e Estratégias”. In: SANTANA, Marco Aurélio & RAMALHO, José Ricardo (orgs.) 
ALÈM DA FÁBRICA: Trabalhadores, Sindicatos e a Nova Questão Social, São Paulo, Boi Tempo, pp.89-105. 
Em especial p.91.   
68A propósito ver: SMIT, Russel (1988), op. cit., p.162.   
69A propósito ver: KURZ, Robert (1997), op. cit., pp.304.   



86 
 

Em síntese, o sindicalismo nos países centrais viu-se, nos anos 1980 e 1990, em 

crise. As práticas e estratégias elaboradas até o final dos anos 1970, em que eram eficientes, 

passam a ser insuficientes para atingir os objetivos das categorias, pois novas situações e 

valores foram sendo introduzidos no mundo do trabalho ao ponto de deixar o mercado de 

trabalho mais fluido, gelatinoso e imprevisível, contribuindo negativamente na formação dos 

trabalhadores que passaram a conviver com a redução de empregos estáveis, acordos coletivos 

de trabalho e salários, entre outras perdas, fatores estes favoráveis à formação de 

trabalhadores descrentes do poder de barganha dos sindicatos, reduzindo significativamente o 

número de associados e, assim, enfraquecendo os sindicatos e os próprios trabalhadores. 

Nesse período, ocorre também o aumento de negociações diretas entre trabalhadores 

e patrões, pois o avanço tecnológico e o desenvolvimento científico aumentaram o 

desemprego e a concorrência entre trabalhadores, fazendo do conhecimento uma arma de 

barganha individual aos trabalhadores - quanto maior e heterogênea for a formação, melhores 

as possibilidades de emprego, mesmo sabendo-se que o mercado de trabalho não tem 

capacidade de absolver toda a demanda de trabalhadores desempregados, tornando o 

conhecimento uma ilusória e remota esperança dos trabalhadores, que, em boa parte dos 

casos, só representa o ingresso e a permanência no emprego precário e não em condições reais 

para melhoria remuneratória. 

 

6.4 OS ANOS 1980: ASCENSÃO DO SINDICALISMO BRASILEIRO E DE 

CONQUISTAS SOCIAIS LIGADAS AO MOVIMENTO SINDICAL, 

CONTRARIANDO TENDÊNCIAS ADOTADAS EM PAÍSES CENTRAIS 

Enquanto trabalhadores da Europa e dos EUA enfrentam, nos anos 1980, intensa 

repressão na organização sindical, mediante políticas neoliberais em conjunto com ações de 

tendências de flexibilização do mercado de trabalho e da produção - responsáveis pela 

redução no número de sindicalizados e de sindicatos, aumento da exploração e precariedade 

do trabalho e fragmentação dos processos de barganha coletivas de trabalho – no Brasil, a 

classe trabalhadora, no final dos anos 1970 e em toda década de 1980, proporcionou 

mudanças em suas práticas que contrariaram tendências de países centrais e levaram à 

ascensão do sindicalismo no País. 

Estas ações passaram a representar o movimento chamado “novo sindicalismo”, 

provocando mudanças de atitude na luta classista brasileira, contribuindo com o aumento do 
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movimento grevista, bem como do número de sindicalizados, obtendo bons resultados para o 

fortalecimento sindical, principalmente quando comparadas à ações adotadas em países 

centrais que imprimiam justamente o oposto - a redução do movimento sindical. 

As ações inovadoras foram iniciadas por volta dos anos 1978-79 do século passado, a 

partir do movimento operário-sindical metalúrgico de São Bernardo do Campo (SP) e pelo 

movimento operário metalúrgico de base. Em respostas a vários pacotes econômicos, 

sancionados por governos militares que geraram arrocho salarial, aos maus-tratos sofridos no 

interior das fábricas, por causa do autoritarismo gerencial fabril e das péssimas condições de 

trabalho e, por fim, em oposição a um majoritário sindicalismo de parceria governista, que 

leva a omissão nas questões de relevância trabalhista em troca, da permanência das taxas 

legalistas obrigatórias que asseguram a arrecadação sindical, independentemente do número 

de filiação, contribuindo com o aumento dos índices de corrupção entre sindicatos e com o 

decréscimo da sua representatividade. 

Em meio à repressão militar, o “novo sindicalismo” toma notoriedade com a 

capacidade de inovar nas estratégias grevistas surpreendendo o aparelho repressor e 

conseguindo lograr êxito nas suas reivindicações.  

Seus métodos e lutas influenciaram a participação dos trabalhadores metalúrgicos e 

demais categorias de trabalhadores, não apenas no ABCD paulista, mas em várias partes do 

País, tornando este movimento sindical um dos mais relevantes para reestruturação política 

brasileira dos anos 1980; relevância conquistada nos protestos bem sucedidos, no poder de 

resistência à ditadura, inerentes aos métodos adotados nas relações gerenciais fabris e no 

regime governamental militar, e nas mudanças do comportamento dos trabalhadores que 

passaram a acreditar em melhorias sociais, mediante participação independente, não só nos 

acordos coletivos e greves, como também na redemocratização política do País, fazendo 

aflorar o sentimento de cidadania nos trabalhadores nacionais. 

Com o sindicalismo nos anos 1980 em plena ascensão, aos poucos a organização 

sindical no Brasil foi se modificando e contou com a criação de vários sindicatos, estendendo 

a atuação sindical à zona rural e ao funcionalismo público, bem como à criação e 

reconhecimento oficial das centrais sindicais (CUT e CGT). 

Na década de 1980, os trabalhadores brasileiros sofreram com a economia, por conta 

dos altos índices inflacionários que reduziam o poder de compra dos salários todos os meses. 
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Naquele momento, o “novo sindicalismo” fortalecido com a CUT, intensifica sua luta e passa 

a combater a corrosão salarial. 

A luta quase constante contra a inflação ajudou a manter a classe trabalhadora mais 

alerta e engajada nos seus interesses, contribuindo na formação de uma consciência de classe 

capaz de lutar pela liberdade sindical e política. 

Com a representatividade sindical fortalecida, as greves gerais contra “pacotes” 

econômicos se tornam comuns e resultaram no aumento expressivo do número de cláusulas 

nos acordos coletivos, nos períodos que antecedem a data-base para o aumento salarial 

coletivo, além de proporcionar, também, um aumento considerável das instituições em 

defesas trabalhistas, pois, entre 1978-88, foi registrado o aumento de 42,6% no número de 

sindicatos e associações profissionais.70 

Esse aumento no número de instituições nos anos 1980 acompanhou a ascensão da 

participação destas entidades nas negociações coletivas de trabalho, pois, em 1978, os 

trabalhadores contavam menos de 20% dos sindicatos engajados nas barganhas coletivas de 

trabalho. 71 Em contrapartida, no ano de 1989, a classe trabalhadora poderia comemorar a 

marca de quase 50% de sindicatos envolvidos de alguma forma nas negociações coletivas e 

pode elevar esta marca para 82,5%, ao se considerar apenas a participação de sindicatos 

urbanos nas negociações de barganhas coletivas.72 

O “novo sindicalismo” com forte atuação da CUT consegue nos anos 1980 avançar 

em questões mais gerais, logrando não só diminuir as perdas salariais decorrentes da alta 

inflação, mas também no campo político nacional alcançou conquistas com lutas pelas 

reformas sociais, envolvendo a redemocratização e reformas sindical e constitucional no País. 

O crescente poder de intervenção do movimento sindical na sociedade brasileira 

resultou numa participação efetiva na instauração da nova constituição de 1988. “O novo 

sindicalismo”, mediante pressão política, consegue implantar propostas estratégicas a favor da 

classe trabalhadora, de reforma na construção e no conteúdo da nova Constituição. 

                                                
70Cf. Indicadores Sociais do IBGE, 1989/90.   
71Cf. CÓRDOVA, apud POCHMANN, Márcio (1996) “Mudança e continuidade na organização sindical 
brasileira no período recente” In: OLICEIRA, C.A. de & MATTOSO, J.E. (orgs.) Crise e Trabalho no Brasil: 
Modernidade ou Volta ao Passado? , São Paulo, Seritta, p.271.   
72A propósito ver: OLIVEIRA, M. A. de (1994) “Avanços e Limites do Sindicalismo”. In: OLIVEIRA, C. A. de 
er. Al (orgs.) O Mundo do Trabalho: Creise e Mudança no Final do Século, São Paulo, Seritta, pp.497-518; ver 
especialmente p.501.   
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Com isso, trabalhadores brasileiros passaram a ter garantias trabalhista e sociais  

previstas na Carta Magma; Garantias envolvendo velhos e novos direitos, pois, a partir de 

1988, passam a ser consolidados, como por exemplo, o direito de greve, a jornada de trabalho 

de 44 horas semanais e a inclusão das empregadas domesticas aos direitos legais trabalhistas, 

modificando o antigo cenário hostil sem direitos e liberdade, vivido durante ditadura militar.73 

Embora o ”novo sindicalismo” tenha alcançado grande avanço na redemocratização 

brasileira, a sua estrutura organizacional não obteve grandes modificações ao manter o 

modelo corporativista sindical e fragmentado de controle parcial do Estado. Não por ausência 

de luta contra as arbitrariedades do Estado, da Justiça do Trabalho e da ingerência do 

Ministério do Trabalho na administração e política dos sindicatos, mas por não haver um 

movimento ousado para estas questões, pois a CUT nesse sentido não teve a mesma 

competência obtida nas relações de trabalho. 

Não se pode negar as mudanças na estrutura sindical corporativista estatal brasileira, 

proporcionadas pelo movimento sindical nos anos 1980, entretanto estas reformas foram 

insuficientes para desmontar ou até mesmo desestruturar o aparato oficial que 

tradicionalmente controla estas instituições sindicais. 

As ações da CUT seguiram dois caminhos distintos, um de grandes conquistas 

trabalhistas e o outro de modestas reformas no interior da organização sindical, prejudicando 

a autonomia das instituições, com a permanência da unicidade sindical, que é controlada pelo 

Estado, com a distribuição de cartas de autorização para criação de sindicatos, além da divisão 

por categorias profissionais, fragmentadas por município, e da permanência das taxas de 

contribuição sindical compulsória dos trabalhadores.74  

Historicamente, o controle estatal no interior dos sindicatos se arrasta desde os anos 

1930 sob intervenção do governo varguista e agrava-se a partir dos anos 1960, com regime 

militar. No início do governo militar, a sociedade brasileira presenciou momentos eufóricos 

no crescimento da economia, mas este crescimento não significou melhorias sociais, pois 

possuía caráter elitista e excludente. 

Aconteceu justamente ao contrário durante o crescimento econômico dos anos 1960. 

Os militares mantiveram os trabalhadores às margens das decisões políticas, sendo 

                                                
73A propósito ver: BOITO Jr., Armando (1999) Política Neoliberal e Sindicalismo no Brasil, São Paulo, Xamã, 
p.137.   
74A este respeito ver: BOITO Jr., Armando (1991) “Reforma e persistência da estrutura sindical” In: BOITO Jr., 
A. (org.) O sindicalismo brasileiro nos anos 80, Paz e Terra, São Paulo, pp.43-91.   
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respaldados por legislações burocráticas, restritivas e excludentes, situação agravada com a 

parceria entre o avanço capitalista e o referido regime, que juntos aumentam a exploração 

trabalhista. 

O crescimento econômico nesse período consolidou-se com o desenvolvimento 

industrial aos moldes da produção fordista, de setor gerencial com base em mecanismos 

autoritários e de processo de trabalho com “rotinerização” taylorista e de baixa remuneração 

salarial. Esta exploração aumenta quando as grandes indústrias são beneficiadas com 

intervenções da justiça do trabalho, impondo seus interesses na contratação coletiva de 

trabalho.               

Para agravar ainda mais a situação dos trabalhadores brasileiros, a experiência da 

produção fordista no Brasil não acarretou no Estado de Bem-Estar Social, consequentemente, 

o mercado de trabalho ficou livre de intervenções econômicas e sociais, ou seja, pronto para 

ser explorado pelos capitalistas, sem resistência estatal ou sindical. 

Assim, o mercado de trabalho avança no Brasil como modelo desenvolvimentista, 

trazendo duas realidades distintas para o trabalhador. Diferença justificada pelo convívio de 

setores atrasados da economia com outro em desenvolvimento; o primeiro absorve 

trabalhadores de baixa qualificação, baixos salários e alta rotatividade; já o segundo era 

responsável por uma força de trabalho mais bem qualificada e de setores e empresas 

modernas capazes de remunerar um pouco melhor os seus trabalhadores, no entanto, ambas as 

realidades trazem grande exploração à classe trabalhadora brasileira que, na ocasião, não 

possuía mecanismos de defesas como regras de barganhas coletivas de trabalho nos moldes da 

produção fordista dos países centrais.75 

O modelo desenvolvimentista no Brasil teve importante participação não só na 

industrialização. A urbanização recebeu bastantes influências deste modelo, pois o aumento 

do número de assalariados urbanos e industriais no País provocou um crescimento 

populacional nas cidades, alterando a rotina e a geografia urbana. 

O modelo nacional-desenvolvimentista, desde 1950, permaneceu ativo nos anos 1960 

e teve o seu declínio nos anos 1970, precisamente entre 1973-79, quando instalada a crise do 

modelo fordista nos países centrais. 

                                                
75A propósito ver: FIORI, J. L. (1995) Em Busca do Dissenso Perdido: Ensaios Críticos Sobre a Festejada Crise 
do Estado, Rio de Janeiro, Insight Editorial, p.170 e ss.   
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A crise do modelo fordista atingiu também a economia brasileira, provocando 

reduções de salários e diminuição do poder aquisitivo das empresas, mesmo aquelas mais 

modernas. Com isso, agrava-se a crise no Brasil e as relações entre capital e Estado foram 

afetadas ao ponto de haver ruptura do pacto de elites, que sustentou políticas autoritárias no 

interior das corporações empresariais e o próprio regime militar, nos anos 1960 e 1970. 

Nessa situação de crise responsável pela redução da remuneração da força de 

trabalho, aumento da exploração trabalhista e rompimento da cooperação entre elites, nasce o 

“novo sindicalismo” em meio ao movimento operário-sindical e a reações de trabalhadores 

vindos de várias camadas e classes excluídas e subordinadas na sociedade, contra a 

superexploração da forca de trabalho e o autoritarismo remanescente de políticas ditatoriais.               

O “novo sindicalismo” representou mudanças na participação dos trabalhadores nas 

relações de trabalho, antes sem maior resistência à exploração capitalista. Com isso, já no seu 

início em 1978 e até 1984, o movimento sindical passou a defender seus interesses, 

envolvendo salário, estabilidade, representatividade e liberdade, entre outras reivindicações, 

que contaram com o retorno das greves como forte mecanismo de defesa. 76      

As atitudes sindicais nos anos 1980 não se restringiram apenas a questões 

trabalhistas, mas foram de suma importância na redemocratização do País, contribuindo com 

o fim da ditadura militar, fortalecendo-se no cenário político nacional. 

Este fortalecimento foi responsável pela liberação da lei de greve em 1985, que 

resultou em mudanças na representatividade sindical e na sua relação com o Estado. A partir 

deste fato, os sindicalistas não precisavam mais medir esforços para o reconhecimento das 

greves pelo Estado como sendo ações de cidadanias.  

Uma vez a greve reconhecida, a violência repressiva diminui sensivelmente, 

liberando os sindicatos a priorizarem suas ações em questões envolvendo apenas sindicatos de 

empregados e patronais e empresas, além de transformar as lideranças sindicais em 

mediadores válidos politicamente, favorecendo o aumento dos processos de negociação 

coletiva e a redução da força discricionária dos empregados. Por consequência, o ano de 1985 

ficou marcado pela eclosão das greves, fazendo deste ano o início de importante ciclo grevista 

no Brasil, que durou de 1985 a 1991.77 

                                                
76A propósito, ver: Cf. NORONHA, Eduardo Garuti; GEBRIN, Vera & ELIAS Jr., Jorge (1998) Explicações 
para um ciclo excepcional de greve: o caso brasileiro. Trabalho apresentado no XXI Congresso da “Latin 
American Studies Association” (LASA-98) em Chicago, 24-26 de setembro, p.12.   
77A propósito ver: Cf. NORONHA, Eduardo Garuti; GEBRIN, Vera & ELIAS Jr., Jorge (1998), op. cit.,p.14 
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O movimento do “novo sindicalismo” foi favorecido por um conjunto de medidas 

inerentes ao modelo fordista, medidas na política governista e também na organização e 

estrutura das fábricas, principalmente em indústrias de transformação. 

Foi no interior destas indústrias de transformação que o “novo sindicalismo” 

encontrou elementos de sustentação do movimento, pois o desenvolvimento econômico no 

Brasil entre 1966 e 1979, durante regime militar, proporcionou o surgimento de regiões de 

aglomeração industrial, com unidades modernas que absorviam grande número de 

trabalhadores, alavancando o crescimento do emprego nesse tipo de indústria. 

Essa aglomeração industrial contribuiu para a formação de cidades povoadas 

praticamente por operários, além de as próprias fábricas serem quase uma cidade pelo seu 

tamanho e por admitirem vilas de operários no seu interior. 

Então, o conjunto formado pelo crescimento da classe operária, o surgimento de 

cidades adaptadas para o cotidiano operário e a facilidade de comunicação, pelo fato de os 

operários morarem também em aglomerados, facilitaram na organização e atuação sindical, 

fortalecendo a força de trabalho industrial urbana, berço do movimento do “novo 

sindicalismo”, principalmente no setor automobilístico do Estado de São Paulo. 

As ações sindicais com base em estratégias construídas nos moldes da produção 

fordista, no entanto, necessitam de grande participação operária, exigindo índices elevados de 

filiação sindical e de emprego. Consequentemente, em períodos de grande recessão 

capitalista, o ativismo sindical decresce, pelo fato de, as taxas de empregos caírem 

drasticamente. 

No intervalo de 1980 a 1983, o Brasil passou por intensa crise econômica, mediante 

juros exorbitantes cobrados pela dívida externas, o que inviabilizou financiamentos internos e, 

com isso, a economia brasileira não foi devidamente estimulada.  

Esse período de recessão da economia aumentou o desemprego e a intolerância do 

Estado contra as manifestações sindicais, pois este passou a reprimir o movimento, utilizando 

a força e intensificando as perseguições a líderes sob o governo militar de João Batista 

Figueiredo (último general a governar o País). 

Além das perseguições aos líderes com cassações e prisões, o governo, junto com os 

empresários, recorreu ao Ministério do Trabalho para intervir nos sindicatos mais fortes na 

defesa dos trabalhadores. 



93 
 

Essas atitudes políticas, somadas a outras consequências da recessão, mantiveram o 

movimento sindical em “estado de latência”, ou seja, os sindicatos conservaram as condições 

básicas para reagir contra a redução salarial, a falta de liberdade e as injustiças sociais como 

um todo, embora não conseguissem grandes conquistas nem perdas que viessem alterar a sua 

organização nesse período, exceto a criação da Central Única dos Trabalhadores a CUT em 

1983, durante a crise. 

Após três anos de crise econômica, o Brasil volta a reaquecer a economia industrial e 

com ela o movimento sindical reacende, utilizando com sucesso o recurso das greves. Em 

1985, trabalhadores do setor metalmecânico e automobilístico surpreendem o patronato do 

ABC paulista e em outras cidades do Estado, com a “operação vaca louca”.                             

A “operação vaca louca” inovou, impulsionando o processo grevista, pois os 

trabalhadores passaram a interromper a produção não mais envolvendo todos os setores de 

uma só vez e sim alternando as greves por segmento e setores estratégicos da produção 

industrial; com isso, estendiam-se as greves sem possibilitar efetiva defesa aos empresários, 

pois eram pegos de surpresas a cada fim de greve com uma outra.              

 Esse crescimento no número de greves foi interrompido em 1986 com o 

congelamento de preços e salários pelo Plano Cruzado, mas o fracasso desse plano em 

estabilizar a economia fez agravar em 1987 as condições salariais dos trabalhadores públicos 

e privados, que tiveram seus salários congelados durante o retorno da inflação e da nova crise 

financeira vivida no País.78              

O fracasso do Plano Cruzado não ocorreu por falta de apoio da organização sindical, 

muito pelo contrário, estas organizações acreditaram nos benefícios que este plano poderia vir 

proporcionar à população brasileira e só reagiram depois da crise econômica instalada e 

quando atingiu drasticamente o poder de compra dos trabalhadores.          

A participação sindical no início do Plano Cruzado em parceria com o governo foi 

motivada pelo movimento de Diretas Já, responsável pelo fim dos governos militares, que 

elegeu indiretamente o presidente José Sarney, executor do Plano Cruzado. E, de 1986 a 

1988, os sindicatos se dividiram na luta grevista, objetivando o retorno do poder de compra 

perdido ou ao menos minimizar as perdas salariais e as questões políticas envolvendo direitos 

trabalhistas e o processo constituinte. 

                                                
78A propósito ver: Cf. NORONHA, Eduardo Garuti; GEBRIN, Vera & ELIAS Jr., Jorge (1998), op. cit.,p.15 e 
ss. 
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Um ano após a provação da Constituição de 1988, os problemas referentes à inflação 

e os salários defasados se agravaram, acarretando conflitos que chegaram até o auge, 

envolvendo trabalhadores públicos e privados. Com isso, os sindicatos aproveitando o ano de 

eleição direta, passam a pressionar o quadro político com greves, pois 1989 o número de 

greves chegou a quase quatro mil e aproximadamente 250 milhões de jornadas de trabalho 

foram perdidas.  Essa crescente se confirma em 1990, pois o número de trabalhadores 

grevistas em 1989 era de 18 milhões e passou para 20 milhões neste ano, permanecendo os 

conflitos trabalhistas num impasse as greves que permanece em alta até em 1991. 79 

A grande participação do movimento sindical na luta trabalhista nos anos 1980, 

entretanto, responsável por mudanças no quadro político-institucional do País, não 

representou mudanças significativas na estrutura da organização sindical. 

A fragilidade do “novo sindicalismo” se faz presente nos baixos índices de filiação; 

na incapacidade de aumentar a representatividade e a organização sindical no interior das 

fábricas, com exceções pontuais que diferem dos demais exemplos do País; na quase 

passividade em relação à organização sindical corporativista oficial, que contribui para sua 

fragmentação, não só na organização como também nas negociações coletivas; e na pouca 

influência de sindicatos e de Centrais Cindicais na regulação dos processos de trabalho. 

Como explicar, então, tantas conquistas trabalhistas decorrentes do “novo 

sindicalismo” nos anos 1980, se os sindicatos permaneciam com a mesma organização 

fragmentada? 

O fato é que o cenário de conflito - gerado pela junção do desenvolvimento 

econômico acelerado, com a exclusão social e o autoritarismo político, aliado às sucessivas 

crises econômicas, à ameaça de hiperinflação, a políticas de arrocho salarial, ao predomínio 

do modelo taylorista-fordista de produção e à relativa continuidade da estrutura de emprego - 

contribuiu para a unificação da classe trabalhadora na busca de melhores salários, 

influenciando os sindicatos, a partir de 1978, e sobretudo, na formação do “novo 

sindicalismo” com base em práticas de confronto (greves, por exemplo).   

O momento de luta quase permanente dos trabalhadores por melhores condições de 

trabalho, melhores salários e de inclusão social não foi bem aproveitado para estabelecer uma 

nova organização sindical mais independente, autossustentável e capaz de representar a força 

dos trabalhadores brasileiros em diversas categorias que, durante o “novo sindicalismo”, em 

                                                
79Idem, p.15. 
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consequência da exclusão social e do autoritarismo no local de trabalho e no sistema 

governamental, se identificaram com a frustrante situação e foram à luta, obtendo como uma 

das mais valiosas conquista o resgate da dignidade trabalhista, pelo reconhecimento social da 

condição operária na sua efetiva participação cidadã no cenário político brasileiro nos anos 

1980. 80 

Esse contexto de fortalecimento do movimento trabalhista operário e sindical e de 

conflito político nos anos 1980 contribuiu para a permanecia do modelo de produção 

taylorista-fordista, retardando a introdução dos paradigmas da “produção enxuta” no Brasil. 

Foi uma situação oposta vivida pelos trabalhadores dos países centrais europeus e 

pelos EUA, que amargaram a iniciativa da produção flexível, já, no início dos anos 1980, com 

a flexibilização e fragmentação do mercado de trabalho, o que ensejou o aumento do 

desemprego e o enfraquecimento do movimento sindical nesses países. 

 O paradigma da produção flexível só passou a ter notoriedade no cenário nacional 

brasileiro no início dos anos 1990, período de instabilidade sindical, pois com a promulgação 

da Constituição brasileira de 1988, os sindicalistas atuantes, anteriormente movidos pela luta 

grevista objetivada pelos seus direitos negados, passaram a dar espaço a ações mais racionais, 

administrativas e de caráter negocial-contratualista, sobretudo, quando pressionados pelas 

consequências da produção flexível existente.  

O “novo sindicalismo”, contudo, passa a sofrer também mudanças estruturais na sua 

base, pois também a mudança de foco dos sindicatos ao sair de uma atitude ativista, grevista e 

“confrontacionista”, para assumir uma mais voltada para o fortalecimento institucional, 

pragmático e estrutural, enfraqueceu o movimento sindical e situou os sindicatos na 

defensiva, diminuindo expressivamente a luta trabalhista e a força do “novo sindicalismo”, 

que tanto resgatou a autoestima dos trabalhadores nos anos 1980. 81 

Em síntese, a validação das ações do “novo sindicalismo” no Brasil dos anos 1980 

foi construída com base nas relações de produção e de mercado e no paradigma industrial 

taylorista-fordista, beneficiada pela instabilidade política ocasionada no final da ditadura 

                                                
80A propósito ver: ALMEIDA, M. H. T. (1983) ”O sindicalismo brasileiro entre a conservação e a mudança”. In: 
SORJ, B. e ALMEIDA, M. H. T. (orgs.) Sociedade e Política no Brasil pós-64. São Paulo, Brasiliense, pp.191-
214. 
81A este respeito ver: RODRIGUES, Iran Jácome (1997) Sindicalismo e política: A trajetória da CUT, São 
Paulo, Seritta, pp. 238 e ss. 
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militar e início da reestruturação democrática no País 82. Esses fatores, tornaram-se um dos 

responsáveis pelo sucesso do movimento trabalhista brasileiro e pelo adiamento do 

desenvolvimento da produção flexível, que veio obter espaço no cenário nacional somente a 

partir do final dos 1980, principalmente nos anos 1990, diferenciando-se dos países centrais 

europeus e dos EUA, já submetidos aos paradigmas da produção flexível desde o início dos 

anos 1980.      

 

                                                
82A propósito ver: PRZEWORSKI, Adam (1991) Capitalismo e Social-Democracia, São Paulo, Companhia das 
letras, p.118. 
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7 POLÍTICAS NEOLIBERAIS E REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA, 

CENÁRIO DE PERDAS TRABALHISTAS E DE DIFICULDADES NA 

FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA DE CLASSE EM ANÁLISE À LUZ DA 

CATEGORIA BANCÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ.  

 

7.1 O IMPACTO CAUSADO NO SINDICATO DOS BANCÁRIOS DO CEARÁ COM 

O INÍCIO DA REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA NO BRASIL 

Pode-se caracterizar o Brasil, dos anos 1990, em diante, como tendo vivido um 

período de efetivação e intensificação das políticas neoliberais, com medidas de cortes de 

desperdícios em três setores - produção, gerência e mercado - além de promover a 

internacionalização da economia, mediante abertura comercial, inovações decorrentes do 

desenvolvimento tecnológico e do surgimento de métodos de absorção e controle da força de 

trabalho. 

Tais medidas favoreceram o aumento do desemprego e um controle maior dos 

empregadores sobre seus empregados, pois a política neoliberal incentiva à legalização da 

flexibilidade do mercado, inclusive o de trabalho, proporcionando ao Brasil aumento 

significativo da desregulamentação do mercado de trabalho, o que deixou os trabalhadores em 

situações cada vez mais desfavoráveis. 

Com o aumento da precarização do trabalho, do desemprego e do emprego informal, 

propiciado por governos neoliberais, o movimento operário e sindical no Brasil, apesar das 

conquistas do “novo sindicalismo”, foi se enfraquecendo. Esses fatores contribuíram para a 

fragmentação da estrutura coletiva de resistência dos trabalhadores, acarretando mudanças 

fundamentais nas relações de trabalho e na organização sindical. 

Assim, o Sindicato dos Bancários do Ceará, fundado em 21 de fevereiro de 1933, 

bem como a sua categoria, se depararam com novos desafios após investidas neoliberais nos 

anos 1990, na tentativa de manter empregos, direitos e salários ameaçados. 

Foi um desafio de grande complexidade e, talvez, um dos maiores já vividos pelos 

sindicalistas bancários do Ceará, pois quando comparados com outros momentos importantes 

de sua história, como as três intervenções sofridas por ela, uma durante o Estado Novo (1937) 

e duas mediante a ditadura militar (1964 e 1968), e as respectivas retomadas de controle da 

entidade por seus representantes legítimos, bem como suas conquistas trabalhistas, a exemplo, 
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da redução da jornada de trabalho para seis horas, após a grave de 1934, e a participação 

efetiva em vários acontecimentos político brasileiro (movimento de anistia, eleições diretas, 

constituição de 1988, impeachment do presidente Fernando Collor. 

Momentos que tiveram em comum a força da participação efetiva do coletivo dos 

trabalhadores, consolidada pela união da categoria aliada a objetivos comuns e bem definidos, 

capazes de motivar os trabalhadores a insistirem na árdua tarefa de resistência, principalmente 

em situação de greve, onde trabalhadores e familiares sofrem fortes desgastes e que hoje 

atualmente esta força se apresenta aquém, dificultando a construção de ações para possíveis 

soluções dos novos problemas, sofrido pela categoria, mediante avanço da flexibilização do 

mercado e das políticas neoliberais. 

A resistência trabalhista, mediada pelo Sindicato dos Bancários do Ceará, teve, desde 

a fundação até 1978, suas atuações mais importantes vividas entre uma intervenção e outra. 

Assim, aconteceu em 1934 com a greve dos bancários na luta pela redução da carga horária, 

seguida da primeira intervenção, que durou de 1937 a 1957, quando nesse último ano venceria 

uma chapa de oposição. 

Em 1962, ocorreu a primeira grande greve após intervenção, esta envolvendo 

trabalhadores do BNB na busca de equiparação salarial com o BB e, em seguida, outra 

intervenção se deu em 1964 durante o golpe militar, que destituiu a Diretoria e ocupou o 

Sindicato até 1968, quando uma campanha por melhores salários mobilizou os trabalhadores 

em greve e em resposta influenciou a nova eleição, fazendo da oposição a vencedora, embora 

tenha sofrido de imediato uma nova intervenção. Somente em 1979, o Sindicato pode se livrar 

por definitivo, não somente deste incômodo, como também não permitiu mais que se 

estabelecesse nem uma intervenção indesejada pela categoria. 

Sem dúvida, a influencia do “novo sindicalismo” contribuiu para a retomada da 

direção após a última intervenção de 1968 e abriu horizontes para o movimento sindical 

bancário do Ceará. 

Na ocasião, uma bancária e funcionária do BB assumiu a Presidência, Maria da 

Natividade, ligada ao Partido Comunista Brasileiro-PCB, e formou a base da Diretoria do 

Sindicato com membros de dois partidos - o PCB e PCdoB (Partido Comunista do Brasil). 

O envolvimento, no Brasil, de sindicatos atuantes com partidos, principalmente 

aqueles ditos comunistas, era bastante comum, como já mencionado em capítulos anteriores. 

A grande polêmica acerca de tal fato é a de identificar quando as ações são realmente de 
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interesse da categoria ou partidárias, sobretudo quando o partido coincide com o do próprio 

governo. 

Assim, em 1983, começam as divergências partidárias no interior do Sindicato dos 

Bancário do Ceará, sob influencia da criação da CUT, embora estas divergências não tenham 

se interrompido na década de 1980, período das grandes lutas e conquistas trabalhistas, como 

o exemplo da greve de 1985, que unificou a data-base dos bancários, e muitas outras, no 

decorrer desta década, que incorporaram conquistas envolvendo Plano de Cargos e Salários 

(PCS) para bancos oficiais, criação de pisos salariais para bancos privados e a equiparação do 

BNB ao BB. 

Em 1988, sob influência da efervescência política, popular e sindical vivida pelos 

trabalhadores brasileiros em geral, por consequência do movimento em prol da nova 

Constituição brasileira, a CUT, ligada ao PT, consegue assumir a direção do Sindicato dos 

Bancários do Ceará. No ano seguinte, em assembléia, este Sindicato passa a ser filiado à CUT 

e, a partir desta nova Diretoria, o PCdoB é afastado da liderança, só vindo a compor 

novamente este posto mediante abertura promovida durante o mandato de Nelson Martins, em 

1991/94, que compôs colisão PT/PCdoB, características mantidas até os dias de hoje. 

Esta situação favorável ao movimento sindical dos anos 1980 foi se modificando nos 

anos 1990 e 2000, com a crescente redução de associados, por conta do encolhimento dos 

postos de trabalho, da precarização do setor, do movimento de terceirização, entre outros 

fatores que dificultaram a mobilização dos trabalhadores, principalmente na sua base, 

acarretando redução no número de greves, mecanismo de defesa desgastado por não atingir 

mais uma grande duração, extensão e força para negociação com o patronato. 

Desde então, os bancários sofrem perdas de conquistas trabalhistas acrescidas de 

problemas sociais decorrentes do fantasma do desemprego que praticamente obrigam os 

bancários a trabalhar sob pressão e a aceitar o aumento de sua carga horária, em troca da 

permanência do emprego, deixando-os susceptíveis a doenças ocupacionais ou outras, comuns 

à modernidade tardia, como estresse e lesões por esforços repetitivos - LER.                                      

 

7.2 A REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA NO SETOR BANCÁRIO BRASILEIRO  

Sem dúvida, um fator importante para a introdução da produção flexível no setor 

bancário brasileiro foi o desenvolvimento do processo de automação do sistema bancário, o 

qual teve início nos anos 1960, com a criação dos CPDs (centro de processamentos de dados). 
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Na ocasião, o sistema atingiu em cheio os trabalhadores responsáveis pela reta-guarda dos 

bancos, quando tiveram seus serviços modificados. 

Nos anos 1970, o avanço tecnológico intensificou ainda mais as novas mudanças, 

mas foi nos anos 1980 e 1990 que a automação ganhou força, pois conseguiu contemplar o 

atendimento ao público, graças à utilização de equipamentos microeletrônicos e de sistemas 

digitais. 

Nos anos 1980, quando os bancos foram favorecidos com a utilização de taxas 

inflacionárias, proporcionando altos lucros para o setor, passou-se a liberar definitivamente os 

investimentos em automação, principalmente a iniciativa privada 83. 

Como fruto de tamanho investimento em automação no setor, os bancos brasileiros 

chegaram ao final dos anos 1980 com novos serviços, utilizando agencias on-line, bancos 

eletrônicos e 24 horas e caixas automáticos; serviços prestados em bancos privados e 

públicos, apesar desses últimos só passarem a utilizar estes tipos serviços depois da iniciativa 

dos bancos privados, isso no final dos anos 1980.             

As mudanças no sistema financeiro brasileiro, no entanto, com intuito de adaptação 

ao novo modelo de acumulação capitalista, foram sendo moldadas sob medidas estatais 

norteadas por organismos internacionais como o Banco Mundial. 

A primeira tentativa de intervenção ao sistema financeiro, com o intuito de 

estabilizar a moeda e garantir abertura do mercado, foi realizada em 1986 com o Plano 

Cruzado, embora só em 1994, através do Plano Real, juntamente com outras medidas 

engajadas ao Banco Central, durante o governo Collor de Mello, tenha tido o processo de 

reestruturação do sistema financeiro brasileiro o seu início propriamente dito. 

O governo de Collor reduziu as tarifas de importação, com medidas neoliberais, 

diminuiu a arrecadação do Estado e abriu o mercado industrial aos produtos internacionais. 

Foram medidas responsáveis por mudanças na organização, estrutura, conceitos e rotina do 

mercado de produção e de trabalho, por aumentar a concorrência e inserir o Brasil no 

comercio global, o expondo brutalmente às mazelas decorrentes da reestruturação produtiva e 

da competitividade exacerbada.    

                                                
83A propósito ver: BLASS, Leila M. S. (1993), “Automação bancária: práticas e representações”. São Paulo em 
Perspectiva, outubro-dezembro. 
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O impacto da reestruturação financeira aos bancos no Brasil levou o Banco Central a 

promover medidas de “ajustes” do sistema bancário, abrangendo temas como o número de 

empresas, produtos bancários e mecanismos de regulação do sistema bancário. 

Quanto às questões relativas à redução do número de empresas, o Banco Central 

considera dois tipos de ajustes: não voluntário e voluntário. O nãovoluntário refere-se à 

intervenção do Banco Central a bancos de grande, médio e pequeno portes envolvidos em 

prejuízos com a estabilização da moeda durante o Plano Real.           

Essa intervenção demonstra uma peculiaridade interessante na política brasileira - a 

de vivenciar novas políticas de forma incompleta, a exemplo da influência do Estado de Bem-

Estar Social que nunca se estabeleceu em sua plenitude no Brasil e também agora com o 

regime neoliberal, pois neste regime, segundo Hayek (1990), o Estado não deve intervir em 

questões do mercado. 

Em novembro de 1995, ocorreu paradoxalmente o contrário exigido por F. Hayek 

(1990), durante o iniciou do legado neoliberal no Brasil, quando o Banco Central executou o 

PROER (Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro 

Nacional), visando ao governo absorver as dívidas dos bancos, oriundas das novas medidas de 

abertura do mercado e da estabilidade da moeda, com a justificativa de evitar maiores 

problemas com a “crise de confiança” no sistema financeiro, evitando as possíveis quebras de 

grandes bancos da época como: Econômico, Bamerindus e Nacional.                

Enquadram-se melhor nos princípios do neoliberalismo os “ajustes voluntários” que 

consistem nas fusões, aquisições e incorporações de bancos de forma voluntária, objetivando 

a permanência no mercado de forma competitiva, aliando as reduções de gastos, sobretudo 

trabalhistas, com os ganhos de escala, ampliação de redes de agências, carteira de clientes e 

lucros. Na época os bancos de porte médio eram os principais alvos destas medidas.      

Estes “ajustes voluntários” desencadearam uma concentração bancária, com 

participação crescente de empreendimentos estrangeiros no sistema financeiro, cujos 

principais investimentos foram os setores de varejo bancário, incentivados por financeiras e 

políticas do Banco Central, como o PROER, que além de sanar dividas dos bancos do setor 

privado, também preparou as empresas para o processo de privatização.              

Os “ajustes” envolvendo o universo dos produtos bancários estão diretamente ligados 

ao crescimento da concorrência entre os bancos e o próprio processo de concentração 

bancária, pois os bancos, com o objetivo de ampliar os lucros e eliminar a concorrência, 



102 
 

procuram atrair mais carteiras de clientes, utilizando-se da criação de uma variedade de 

produtos não somente ligados à liberação de crédito ao consumidor, como também a novos 

serviços.          

Por último, foram tomadas medidas de controle do sistema bancário para garantir a 

permanência da lucratividade, mesmo com as perdas das altas taxas inflacionárias com a 

estabilidade da nova moeda.   

Entre os “ajustes regulatórios”, reflexo do aumento do poder intervencionista do 

Banco Central, o que resultou numa resposta imediata aos bancos sobreviventes do começo 

hostil do Plano Real, amenizando as dificuldades pertinentes à concorrência, promovida pela 

reestruturação produtiva, foi a restrição do Banco Central para abertura de bancos, que passou 

em 1996 a exigir 32% dos ativos, contra os 8% exigidos para os antigos bancos. 

O controle no surgimento de bancos e outras intervenções neoliberais governistas, 

concomitantemente à redução do emprego bancário em detrimento da evolução do sistema de 

automação bancária e com o aumento da precarização do trabalho no setor, juntos, foram um 

dos principais elementos na tentativa de manutenção e superação dos lucros atingidos durante 

o período inflacionário no Brasil dos anos 1980.      

 

7.3 O BRASIL INSERIDO NA MODENIDADE TARDIA; MUDANÇAS NO 

CONTEXTO DOS TRABALHADORES BANCÁRIOS: DESEMPREGO, 

PRECARIZAÇÃO E CONCORRÊNCIA NO MUNDO DO TRABALHO 

  Desde o governo de Fernando Collor de Mello até os dias de hoje, o Brasil passa 

por sucessivos governos neoliberais, uns mais, outros menos nocivos à categoria dos 

trabalhadores bancários, mas nada comparado aos governos de Fernando Henrique Cardoso - 

FHC, quando desencadeou imenso processo de privatização de bancos estatais, como o Banco 

do Estado do Ceará – BEC, embora as negociações de privatização do BEC durante o governo 

FHC tenham sofrida suspensão na transação e uma transferência de responsabilidade 

administrativa do Estado para o Governo Federal, em meio a vasta resistência sindical e de 

boa parte da sociedade cearense. 

Na ocasião, parecia que o “fantasma” da privatização estava afastado 

definitivamente, no caso específico do BEC, mas o seu processo de privatização iniciado 

anteriormente por Fernando Henrique foi concluído no primeiro governo de Luiz Inácio Lula 

da Silva, apesar de sua origem petista e cutista.   
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A participação destes governos neoliberais foi determinante nas mudanças no 

cotidiano dos trabalhadores bancários, sobretudo a institucionalização do banco múltiplo e o 

fim da carta patente para abrir uma instituição financeira, mudanças institucionais que 

acarretaram no aumento da concorrência do mercado bancário brasileiro. 

Então as mudanças estruturais no sistema financeiro brasileiro são consequências dos 

ajustes da economia brasileira com as tendências de globalização do sistema financeiro 

internacional, que agrava a concorrência nacional e internacional, dentro e fora das 

instituições bancárias e entre trabalhadores bancários, sob intensiva intervenção estatal. 

As privatizações, fusões, incorporações e a internacionalização de bancos são 

medidas adotadas por empresas para minimizar os custos e eliminar a concorrência, ações que 

reduzem o número de agências, alteram diretamente a oferta de emprego bancário e 

estimulam mudanças de paradigmas no serviço bancário com objetivo de “enxugamento” dos 

desperdícios. Formam, assim, todo um conjunto de medidas que contribuem para a 

desarticulação da classe trabalhadora no que diz respeito à luta trabalhista e sindical dos 

bancários cearenses e de todo Brasil.             

Enfim, a abertura do mercado fez com que os bancos assumissem novas posições 

voltadas aos investimentos tecnológicos e gerencias, tendência desencadeadora de novos 

métodos de organização e gestão, e, ao mesmo tempo, responsável pela multiplicação de 

produtos possíveis de oferecer aos clientes, justificando a intensificação dos serviços de 

varejo dos bancos, pois a própria tecnologia adquirida passa a ser vendida como produto do 

banco.      

O avanço tecnológico fez com que boa parte da sociedade brasileira passasse a 

desfrutar com maior frequência de uma série de serviços na área da informação, informática e 

telemática, antes ofertados para poucos ou até inexistiam os serviços, como os mais comuns: 

telefones, via fax, computadores e internet. 

Esta mudança de comportamento da população contribuiu na aceleração do ritmo das 

atividades sociais, principalmente nas grandes urbes, com a redução do tempo de socialização 

da informação entre a população, que hoje chega praticamente em tempo real, tornando cada 

vez mais necessário a população o controle do tempo para suas decisões.            

A democratização ao acesso das novas tecnologias possibilitou também o 

fortalecimento do processo de automação do sistema bancário brasileiro, pois contribuiu para 

a diminuição de possíveis resistências por parte dos clientes, que passaram a fazer operações 
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bancárias sem a mediação dos bancários, por, talvez, encararem as mudanças como sendo 

uma necessidade “natural” do novo mundo globalizado, flexível e dinâmico.        

Com a automação do sistema bancário, os banqueiros, com suas máquinas, 

conseguiram aumentar a extração de mais-valia e reduzir não só os custos, mas também 

adaptaram seus serviços às novas necessidades com maior segurança e qualidade para seus 

clientes. 

Em contrapartida, os trabalhadores do setor, em consequência desta automação, 

amargaram um aumento do desemprego, da precarização e do tempo de trabalho, bem como a 

redução do poder de compra da categoria e da resistência trabalhista e sindical, por manterem 

os trabalhadores sob ameaças de desemprego e por formar um exército de desempregados à 

margem do processo, pronto para substituir os trabalhadores assalariados a qualquer 

momento. Desta forma, aumenta a concorrência entre trabalhadores, contribuindo em parte 

para o enfraquecimento da luta trabalhista.                           

As máquinas passaram a executar trabalhos que antes acresciam desperdício de 

tempo e exigiam maior número de trabalhadores, sobretudo, na retaguarda dos bancos, 

promovendo impacto no número de desemprego de escriturários nos primeiros momentos do 

processo de automação bancária, mas tal fato não significou o fim da categoria. Um dos 

motivos pode ser apontado nas palavras de Giovanni Alves (2007): 

A inadequação humana do trabalho vivo é menos por conta de habilidades 
técnico-cognitiva (em comparação, por exemplo, com robôs “inteligentes”) e 
mais por conta da imprevisibilidade intrínseca do ser humano. É por isso que 
o capital sempre busca trocar trabalho vivo por trabalho morto. Entretanto, o 
trabalho vivo contém, em si, algo que o trabalho morto não possui: força de 
trabalho, a fonte da mais-valia. (P.97). 

As mudanças no mundo do trabalho bancário, no entanto, não podem ser justificadas 

apenas pela automação, como já expressamos. Temos outros fatores a considerar, dentre os 

quais a política voltada para as privatizações encabeçadas pelo Banco Central, que tratou de 

sanear gastos com salários, realizando os programas de demissão voluntária seguidos dos 

programas de demissão dirigida e de estimulo à aposentadoria. 

Os programas de demissão e de aposentadoria propostos pelo Banco Central 

deixaram os bancos mais atrativos para serem vendidos, em virtude da redução dos gastos 

salariais, no entanto, tal atitude promoveu também as condições para o sucesso das 

terceirizações, pois, com o aumento do número de desempregados qualificados e com base na 

lei da oferta a da procura, ocorreu um aumento da concorrência entre trabalhadores que 
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passaram a aceitar trabalhos da mesma função, exercida anteriormente, com menor 

remuneração. 

As terceirizações no setor bancário intensificaram a flexibilização numérica, 

contribuindo ainda mais com a precarização do trabalho. A ameaça do desemprego esclarece 

o fato de estes trabalhadores, na maioria das vezes, serem contratados sem as mesmas 

garantias trabalhistas, estando assim desprotegidos e expostos a trabalhos mais intensificados, 

de jornadas mais longas e de horas extras excessivas, o que, juntamente com os salários 

reduzidos, garante maior extração de mais-valia nos bancos, por promoverem o aumento da 

produtividade e a redução dos custos com a força de trabalho. 

Outros fatores de intensificação da precarização do trabalho bancário são 

encontrados na execução dos programas de qualidade, acompanhados pelas ações oriundas 

dos círculos de qualidade e na própria reengenharia, que horizontarizou funções, vindo a 

provocar redução dos níveis hierárquicos. 

Como não bastasse o convívio com a iminente possibilidade do desemprego, a 

situação da categoria bancária envolvendo o cotidiano do trabalho vem se agravando, na 

medida em que cresce a concorrência interbancária. 

Esta situação expõe ainda mais os bancários, que passam a ser um dos principais 

alvos para aquisição de redução de gastos e aumento da produtividade dos banqueiros, pois, 

com a estabilidade da moeda, diminuíram os lucros e, com a utilização de novas tecnologias - 

um dos responsáveis direto pelo aumento da produtividade – aos poucos foi sendo 

disponibilizada praticamente em todas as instituições bancárias, assim, o impacto diferenciado 

e competitivo esperado das máquinas tende a se neutralizar no decorrer dos anos. 

Restou para os capitalistas financeiros, no entanto, a força de trabalho como frente de 

obtenção de meta. Nesta perspectiva, os programas e ciclos de qualidade no interior dos 

bancos assumem grande relevância para os objetivos capitalistas, pois socializam o trabalho, 

fazendo com que os bancários planejem e discutam os métodos de obtenção de metas, de 

forma coletiva, aumentando a participação e o comprometimento destes com as instituições. 

 Para os bancários, esta situação representa uma forma de extrair horas extras, 

aumentar da produtividade, desvalorizar a categoria e contribuir com o processo de 

valorização do individualismo, aumentando a concorrência entre eles. 

Embora hajam ações coletivas entre eles, as metas são cobradas individualmente, 

aumentado a ameaça do desemprego, caso o funcionário não alcance o desempenho exigido. 
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Tais metas são constatadas nas falas dos bancários pesquisados como sendo mecanismos de 

pressão exercido sobre eles, presentes no cotidiano bancário. Como podemos constatar, por 

exemplo, na resposta de um bancário quando questionado se ele se sentia pressionado (a) no 

seu trabalho. E que tipo de pressão. Respondeu com estas palavras:  

Semanalmente, temos duas reuniões através de áudio-conferência, 
para apresentação das metas estabelecidas e dos valores alcançados. 
Também, temos que passar diariamente para o nosso superior a 
produção do dia.  

Quanto à permanecia no emprego, não existe nenhuma estabilidade no setor privado, 

muito pelo contrário, os trabalhadores passaram a conviver com a possibilidade de serem 

demitidos a qualquer momento, seja, pela não-obtenção de metas ou por opção pessoal dos 

bancos em reduzir gastos com salários, suprimindo postos de trabalho ou redistribuindo 

funções com outros colegas. Podemos perceber, então, que o fato mantém os trabalhadores 

preocupados e ocupados com o seu desempenho, como nos mostram os depoimentos:  

...não há expectativa. Demissões podem acontecer a qualquer 
momento. Explicando melhor: enquanto, nós gerentes, estivermos 
atingindo nossas metas e dando retornos positivos para o banco, sem 
reclamações de clientes nem problemas com inspeção, podemos saber 
que não iremos ser emitidos. Caso algum desses fatores não 
aconteçam, existe sempre a possibilidade de acontecer uma demissão. 

... mesmo sabendo da minha capacidade profissional, que seria único 
fator determinante para a minha estabilidade, preocupa-me essas 
fusões e aquisições realizadas nos últimos tempos. Pois, com certeza a 
tendência é que ocorra um “enxugamento” da folha de pagamento, 
uma das maneiras mais fácil e rápido de se obter retorno do valor 
empregado nesses movimentos. 

Neste contexto, os bancários aumentam a concorrência entre si, consciente ou não, 

mas ela cresce na tentativa de garantir seus empregos; garantia atribuída diretamente à 

capacidade individual de se enquadrar nas expectativas e interesses dos banqueiros, como 

visto nos depoimentos dos bancários.  

Esta situação vem facilitando também para a flexibilização dos salários, pois estes 

passaram a ser formados por duas partes: uma fixa, de valor mínimo, e outra variável, 

preenchida de acordo com a produtividade do profissional, avaliada diariamente, como 

constatado também em depoimento. 

A constante avaliação profissional possibilita aferir e expor o “valor” deste 

trabalhador entre os colegas. Com isso, verifica-se que o bancário, como um todo, associa a 

sua permanência no emprego ao fato de deste produzir a contento e ao desemprego pela sua 
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incapacidade de se adaptar às exigências do mercado e do banco, sem haver uma reflexão 

maior quanto às condições de trabalho e de exploração. 

Então, na medida em que os bancários vão desenvolvendo um sentimento de culpa, 

associada à possível perda do emprego, cresce entre eles a busca por melhoria da própria 

qualificação profissional, no intuito de se mostrarem competitivos, úteis, competentes e, 

sobretudo, mais bem preparados, quando vierem a serem comparados com qualquer outro 

profissional na sua função.  

A associação entre garantia do emprego e formação do trabalhador pode-se 

identificar melhor quando indagamos aos bancários a respeito de quais mecanismos de defesa 

usados para evitar o desemprego. Encontramos, assim, vinculada à escolha pela melhoria da 

qualificação profissional, uma influência dos interesses capitalistas dos banqueiros, indícios 

presentes na maioria dos entrevistados, como constatado nas falas:  

... melhorar minha formação com cursos e leituras, tanto da área afim, 
como de cultura geral. Buscar atingir as metas determinadas pela 
empresa; 
... buscar sempre ser um profissional dedicado e de destaque, buscar 
sempre atingir as metas da melhor forma possível e me aprimorar não 
só como profissional do ramo, mas estar pronta para o  mercado 
através de cursos, leituras e etc. e 
 ... procuro sempre estar trabalhando dentro das normas e sempre em 
processo de aperfeiçoamento. 

A valorização do individualismo, no entanto, levou ao crescimento do grau de 

instrução dos bancários, sem que essa qualificação representasse aumento de salário. Pelo 

contrário, toda essa capacitação só possibilita a maior produtividade para os bancos, pois 

mantêm os funcionários “presos” e atentos para atender as necessidades dos capitalistas, 

mesmo quando sua função não necessite tamanha capacitação. 

A redução da complexidade dos serviços ocorre fundamentalmente com o avanço 

tecnológico, que automatiza, simplifica e deixa mais seguros os procedimentos bancários, 

inclusive na função dos gerentes, obrigados a trabalhar com muitas variáveis, sendo facilitada, 

por exemplo, com a existência de softwares capazes de enquadrar os riscos e a rentabilidade 

do cliente, facilitando nas decisões gerenciais envolvendo cliente e banco. 

A lógica neoliberal foi inserida também nos poucos bancos estatais sobreviventes do 

processo de privatização bancária no Brasil, trazendo mudanças no perfil destes bancos que 

antes possuíram características voltadas para o financiamento do desenvolvimento produtivo e 

tecnológico brasileiro. 
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Após esta inserção neoliberal, os bancos estatais acabaram direcionados para a 

exploração do capital financeiro e, com isso, proporcionaram aos seus trabalhadores a 

precarização, flexibilização e salários nos moldes dos bancos privados, diminuindo as 

diferenças no nível de exploração trabalhista entre bancários de setores privados e estatais.  

É nesse contexto de (re) organização da classe trabalhadora, vivenciado pela versão 

brasileira do neoliberalismo, que nos deslocaremos de um aspecto geral para elementos mais 

específicos, confrontando aspectos teóricos e práticos. O objetivo é analisar o impacto das 

referidas transformações sobre a categoria bancária em Fortaleza e suas possíveis implicações 

para a formação da consciência de classe dessa categoria trabalhista. 

 

7.4 ORGANIZAÇÕES TRABALHISTAS E SINDICAIS: CONTRIBUIÇÕES PARA 

FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA DE CLASSE ENTRE BANCÁRIOS DO ESTADO 

DO CEARÁ ANTES AO AVANÇO NEOLIBERAL 

As organizações trabalhistas e o próprio Sindicato dos Bancários do Ceará enfrentam 

várias dificuldades em obter êxito no combate em defesa dos trabalhadores, mediante 

consequências relacionadas à “produção enxuta” e ao avanço neoliberal. 

Estas instituições possuem características próprias e têm suas experiências adaptadas 

às condições político-institucionais, estando sujeitas às influências sociais e às medidas 

governamentais. Neste sentido, podemos perceber historicamente que na direção destas 

instituições há presença de várias pessoas ligadas a partidos políticos ditos comunistas, sendo 

em parte responsável pelo discurso anti-imperialista, de combate ao grande capital, de defesa 

da classe trabalhadora e favorável à formação partidária e de centrais trabalhistas existentes 

em diversas ações coordenadas por essas instituições. 

Pelas mesmas relações de tensões entre instituição e sociedade, estas organizações 

sofrem com as medidas governistas voltadas ao livre mercado, muitas vezes na forma de leis 

que contribuem na tentativa de regular e controlar as organizações trabalhistas e suas ações. 

Embora nada se compare ao novo quadro mundial e nacional, em que os 

trabalhadores em geral parecem “assimilar” o novo modelo de regulação social com base na 

flexibilidade do mercado, aqui em especial o mercado do trabalho, iniciando um processo de 

valorização da defesa individualizada dos trabalhadores, contrapondo os interesses coletivos 

nos quais a classe trabalhadora obteve melhores condições de defesa ao longo de sua história, 
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processo este que veio afetar as relações trabalhistas no interior dos bancos, sejam eles 

privados ou não, ao ponto de enfraquecer a organização da luta sindical. 

Esses entraves e tensões por onde se escreve a história e nos levam aos caminhos 

traçados pelo Sindicato dos Bancários do Ceará, aos poucos vão diferenciando e 

assemelhando-o com outras experiências brasileiras ou até mesmo de outros países. 

São caminhos que levaram o Sindicato dos Bancários do Ceará a uma respeitada 

organização institucional, formada por 16 secretarias, cada uma com um diretor responsável e 

um suplente, 22 delegacias regionais, com um diretor e um suplente e Conselho Fiscal com 

seis diretores - três titulares e três suplentes - além de todos aqueles responsáveis pelos 

serviços administrativos da entidade e de seus representantes inseridos nos bancos estatais. 

A estrutura é nitidamente marcada por uma verticalização de poder, cuja base possui 

pouca representatividade nos locais de trabalho, pois estes se restringem aos poucos bancos 

estatais, que são os delegados sindicais formados por bancários que fazem o elo entre a 

empresa e o sindicato. 

Mesmo com uma estrutura facilitadora da hierarquização e concentração de poder 

entre a sua cúpula, no entanto, o Sindicato dos Bancários não deixa de ser referência de luta 

para a categoria, apesar de existir o reconhecimento da importância de seu trabalho apenas 

associado aos períodos do dissídio, consoante relatam as falas de pesquisados ao responderem 

sobre a sua relação com o sindicato:  

... basicamente existe a relação de me beneficiar do movimento grevista no 
período de dissídio; 
... Até o momento meus únicos contatos junto ao sindicato foi no que diz 
respeito às greves do período de dissídio. 

Apesar dos depoimentos representarem um distanciamento entre o Sindicato e esses 

trabalhadores, as ações sindicais são voltadas também para esclarecimentos aos seus 

trabalhadores sobre o papel do bancário na relação capital e trabalho, a fim de contribuir na 

formação da consciência de classe, como nos mostra um dos seus secretários, ao acentuar: 

“Na maioria de nossos eventos nós fazemos a introdução dos mesmos com uma palestra sobre 

conjuntura da política nacional e internacional. Essas palestras iniciam-se colocando as ações 

da entidade no contexto da abordagem política. Para termos sucesso nesses eventos, 

procuramos trazer nomes de relevância política dentro do cenário nacional e do tema 

abordado, isso faz com que a categoria participe do evento”.  
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Ainda na fala do secretário, ele comenta sobre a atuação do sindicato na formação 

dos bancários que leva em consideração duas formações: 

... Existem dois tipos de formação a social e a política. A social: ocorre 
quando realizamos curso de requalificação, em geral para bancários 
demitidos cujo objetivo e retornar o bancário ao mercado de trabalho. A 
política: ocorre quando realizamos assembléias, encontros, seminários, 
reuniões por local de trabalho, ou seja, em todos os eventos inserimos um 
pouco de política sindical. Aos bancários que tem uma identificação mais 
próxima com o sindicato nos realizamos cursos específicos. Quantos aos 
resultados têm sido muito bons. Isso porque os bancários se identificam 
facilmente com a defesa de seus direitos, principalmente os bancários de 
bancos públicos. Os bancários do interior são inseridos nesse processo 
através da realização dos encontros regionais que, realizamos todos os anos 
nas cidades pólos do interior do Estado. 

Em relação aos resultados considerados satisfatórios pela entidade sindical à 

formação para a consciência de classe, seu representante diferencia, mais uma vez, os 

bancários de bancos públicos, agora como possuidores de fácil empatia com a luta trabalhista. 

Bem verdade é que podemos encontrar indícios da veracidade do fato, embora, fique 

um questionamento quanto à ausência de representantes, tanto sindical, quanto de qualquer 

outra representatividade trabalhista no local de trabalho dos bancos privados, a constante 

diminuição salarial gerada pela flexibilidade e precarização do trabalho e a ameaça real do 

desemprego a que os bancários de empresas privadas são submetidos com maior intensidade, 

em virtude da instabilidade e da presença de maior concorrência entre trabalhadores. Talvez 

sejam esta “ausência” ou a falta de uma maior aproximação do Sindicato com o dia-a-dia dos 

bancários da rede privada que esteja a explicação para este distanciamento das questões 

classistas e a dificuldade no aumento da representatividade e do número de associados. 

Outro fator importante para o enfraquecimento do estabelecimento da consciência de 

classe no setor bancário consiste nas lutas sindicais em tempos neoliberais que não atingem 

mais os índices salariais da produção fordista e suas negociações são voltadas para as 

tentativas de manutenção do emprego, tendo os bancários que se contentarem com pequenos 

reajustes salariais e irrelevantes melhorias das condições trabalhistas. É o que relatam os 

bancários em relação ao seu salário:  

... A cada ano que passa os índices conseguidos no período de dissídio são 
menores, pois se tem a falsa impressão de estabilidade financeira e baixa 
inflação, quando na pratica os indicies inflacionários que pesam no nosso 
bolso são bastante diferentes dos anunciados na mídia e por fim acabamos 
tendo sempre uma reposição menor do que o esperado e 
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... O que observo é que com passar dos anos o que tem acontecido é que as 
empresas faturam mais e aumentos salariais são ilusões se compararmos com 
a inflação. 

Em relação ao contentamento das conquistas de greve e o feito em cooptar para os 

movimentos paredistas, os trabalhadores do setor privado, fato comum nos anos 1980, o 

Sindicalista relata a última greve de 2008, ao dizer:  

... Vale lembrar que a última greve foi uma greve forte, ou seja, uma greve 
com adesão total da categoria, inclusive dos bancários de bancos privados e 
que durou 17 dias, resultando em um reajuste de 10%, que avaliamos de 
forma positiva tanto a greve como o reajuste conseguido, isto em face da 
crise econômica mundial estabelecida no mundo. 

Não menos importante para o enfraquecimento do movimento trabalhista é o possível 

envolvimento do Sindicato dos Bancários e da CUT com o atual governo petista de Lula, pois, 

para o presidente da Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil, este 

envolvimento causou uma “trégua” na luta trabalhista, mascarou os efeitos nocivos ainda 

presentes no atual governo, retardou a organização em defesa da categoria e dividiu ainda 

mais a luta classista, pois além de ter que conviver com sindicatos pelegos, presenciaram a 

divisão de entidades atuantes, como o Sindicato dos Bancários do Ceará, em razão do conflito 

entre os interesses da categoria e os interesses do partido e do governo. 

O envolvimento do Sindicato dos Bancários do Ceará com o governo parece 

provável, pois estão contidos em alguns discursos do sindicalista em suas respostas, como:  

... O neoliberalismo deixou conseqüências negativas em toda a América do 
Sul, não fosse a eleição de políticos comprometidos com o social, nos ainda 
estaríamos sofrendo fortemente com esse movimento.  O sindicato deu sua 
contribuição na luta contra o NEO quando em 1999 criou a CARAVANA 
CONTRA AS PRIVATIZAÇÔES. A caravana era formada por um grupo de 
diretores, uma peça teatral e uma dupla de emboladores. As apresentações da 
caravana aconteciam em praça pública, antes de chegarmos nas cidades, nos 
fazíamos contatos com políticos e líderes das comunidades para divulgar as 
apresentações da caravana.E é lógico que em todas as apresentações nos 
abordávamos as conseqüências que poderiam trazer o NEO... Além disso, 
em alguns municípios nos realizávamos audiências públicas para discutir o 
assunto.  

Nesta fala, vimos que o sindicalista associa uma possível redução dos efeitos 

neoliberais no Brasil a eleições de políticos comprometidos com o social. 

A pesquisa aponta, no entanto, o aumento da preocupação dos bancários com 

questões envolvendo a reestruturação produtiva, desemprego e o neoliberalismo; e que os 

mecanismos mais relevantes usados pelo Sindicato para minimizar o impacto causado à classe 

bancária por estas questões permanecem os mesmos nos governos de Lula, indicando no 
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mínimo a permanência das ofensivas neste período; mecanismos que, segundo sindicalista, 

são  

... Primeiro, a luta pela manutenção do emprego é a bandeira número um, em 
segundo plano vem o combate à terceirização e a luta por concursos para que 
os terceirizados façam parte da categoria bancária. Outra bandeira muito 
importante é a luta pelas condições de trabalho. Para ter sucesso nessas 
reivindicações recorremos até ao ministério público e, às vezes aos 
senadores e deputados federais no congresso. 

O possível envolvimento ou não do Sindicato dos Bancários com o governo, 

entretanto, não modifica o difícil quadro em que se encontram os trabalhadores bancários, ao 

vivenciarem a perda da centralidade do seu trabalho com a reestruturação produtiva, perdas 

salarial e níveis elevados de precarização do trabalho. 

Neste contexto de incertezas trabalhistas promovidas por governos neoliberais, fica 

sempre mais clara a deficiência dos sindicatos em promoverem uma consciência de classe de 

qualidade voltada aos interesses dos trabalhadores, pois estes antes tinham como exemplos as 

conquistas que tornavam as lutas classistas fortalecidas e que incentivavam a formação do 

trabalhador. 

Atualmente, com um sindicato bem estruturado, não se consegue reviver momentos 

significativos para o crescimento de uma consciência da necessidade de luta. O Sindicato dos 

Bancários do Ceará, apesar do seu trabalho, convive com resultados insuficientes para 

envolver seus associados nesta luta, ensejando um sentimento de insatisfação com a 

representatividade sindical.  

Com todos esses problemas, a formação da consciência de classe, mediante as ações 

do Sindicato dos Bancários do Ceará e ante o avanço neoliberal, sofreu bastante prejuízo, 

vindo a necessitar de outras estratégias para alcançar avanços na conscientização dos 

trabalhadores em sua defesa, pois constatamos um retrocesso na participação dos 

trabalhadores e uma diminuição do conceito de credibilidade do Sindicato para com os 

bancários dos setores público e privado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A atividade exercida durante a pesquisa nos levou, a princípio, à exploração de 

algumas categorias consideradas importantes para um melhor entendimento do universo que 

envolve as contradições inerentes da relação capital e trabalho e, consequentemente, entre 

capitalistas e proletários. Tais categorias foram pesquisadas com o intuito de diferenciar 

objetivos, funções e o papel que cada um destes elementos exerce na conquista da 

sociabilidade da cultura capitalista. 

Deparamos, contudo, a precarização do trabalho assalariado e o aumento da 

exploração trabalhista. Mediante a utilização de máquinas no processo produtivo, percebemos 

elementos que nos possibilitam entender a expropriação/exploração e acumulação de valor, 

base das condições de produção e reprodução social no modo de produção capitalista, em que 

buscamos diferenciar as duas classes sociais, identificando os seus antagonismos e a razão 

com que a classe proletária se organizou e se organiza em defesa própria, como tentativa de 

eliminar ou minimizar tamanha desigualdade social, fomentando os entraves propiciados pela 

luta de classe, como relata Giovanni Alves (2007): 

Se a precariedade é uma condição, a precarização é um processo que possui 
uma irremediável dimensão histórica determinada pela luta de classe e pela 
correlação de forças políticas entre capital e trabalho. (P.114).   

Nesta correlação de forças em que está inserida a luta de classes, os sindicatos 

assumem importante papel na defesa da classe trabalhadora, no entanto estas instituições 

sofrem ao longo da história com os constantes ataques por parte dos capitalistas. 

Estes ataques aos sindicatos tomaram proporções diversas, variando de intensidade 

de acordo com o momento histórico-político-social vivenciado por países, estados ou até 

mesmo por cidades. 

Assim, para melhor avaliarmos a situação em que sobrevivem os sindicatos durante 

regimes neoliberais e como as suas ações influenciam na construção da consciência de classe, 

procuramos, também, analisar o desenvolvimento e o comportamento dos sindicatos durante o 

Estado-providência, no pós-II grande guerra mundial, desde o auge do modelo fordista de 

produção até o seu declínio, levando em consideração exemplos de vários países centrais em 

diversos momentos, para podermos comparar com as mudanças causadas pelo novo modo de 

regulação social que surge fortificado pelo neoliberalismo. 
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No caso específico do Brasil, tomamos como base de análise o movimento do “novo 

sindicalismo”, desde o final dos anos 1970 até os anos 1980, algumas intervenções 

governamentais sobre a economia, a partir dos anos 1990, e as relações envolvendo o 

Sindicato dos Bancários do Ceará, bancários deste Estado e rotinas de trabalho dos bancos. 

Embora a pesquisa não tenha a pretensão de afirmar ou negar a veracidade dos 

pontos abordados nos depoimentos, mas sim o de observar, num movimento dialético, a 

conduta tendenciosa da relação que envolve os pesquisados, nesta pesquisa, o pesquisador 

teve como objetivo o de levar à reflexão de como a reestruturação produtiva e os governos 

neoliberais atingiram a relação entre sindicatos e trabalhadores de sua categoria, bem como as 

consequências dessa relação para a formação da consciência de classe, a fim de que medidas 

sejam tomadas no sentido de transformar essa realidade caduca, tardia e injusta de dominação 

e sofrimento, em dias melhores para os trabalhadores bancários.        

Nesse sentido, foi possível perceber que a reestruturação produtiva com base na 

flexibilização do mercado e do mercado de trabalho intensificou a precarização do trabalho, 

com a redução dos salários, aumento de horas extras e formação do trabalho vivo em excesso; 

enfim, aumentou drasticamente a exploração da força de trabalho com a extração de 

sobretrabalho entre trabalhadores terceirizados ou não. 

A mudança foi facilitada, entretanto, com as políticas neoliberais, quando seus 

governos passaram a agir de acordo com as leis do mercado, reduzindo os espaços não 

mercantis criados durante o Estado de Bem-Estar Social, existentes mesmo aqui no Brasil, 

que não vivenciou completamente este modelo de Estado, agravando a situação dos 

desempregados e o aumento do medo do desemprego entre aqueles ainda empregados. 

Percebemos também que, para implantar tais medidas no Brasil, que aumentou o 

trabalho estranhado e acarretou uma financeirização do capital, desviando os investimentos da 

produção, o neoliberalismo passou a atacar os direitos e as resistências trabalhistas e, com 

isso, os sindicatos passam a ser um dos principais alvos. 

Nessa situação nítida de luta de classe entre capitalistas e governos neoliberais, em 

contraposição aos trabalhadores e seus sindicato, concluímos que no Ceará o movimento 

sindical, desde o governo de Collor de Melo, passou a conviver com sucessivas perdas 

trabalhistas, no entanto, o Sindicato dos Bancários do Ceará conseguiu manter uma estrutura 

administrativa consolidada, garantindo várias ações na tentativa de minimizar as 

consequências negativas vivenciadas durante o neoliberalismo. 
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Os depoimentos dos bancários, no entanto, mostraram o entendimento de que as 

ações deste Sindicato não conseguiram evitar a desvalorização salarial, a ameaça e a 

efetivação constante do desemprego, principalmente nos bancos privados, as privatizações e 

fusões de empresas, sendo que sua ênfase nas lutas se restringiu a ações meramente 

contingências de resistência nos períodos do dissídio. 

Essa situação se agrava quando outra organização trabalhista associa a impotência 

deste Sindicato em adquirir conquistas qualitativas e pela redução dos confrontos e greves, ao 

envolvimento com o atual governo petista do qual é formada a base deste Sindicato. 

Por fim, concluímos que, mesmo percebendo o valor do Sindicato dos Bancários do 

Ceará na luta pelos direitos da categoria, os depoimentos levantados na pesquisa nos levam à 

existência de contradições entre o discurso do Sindicato e o dos bancários, dos quais os 

sentimentos de impotência, demonstrados pelos bancários, em modificar a atual conjuntura 

que leva à fragmentação do trabalho bancário, afetam diretamente a resistência bancária e, 

sobretudo, causam um retrocesso na formação da consciência de classe desta categoria, pois 

em tempos passados possuíam melhores condições para lutar por seus direitos.      

Nestas condições, faz-se necessária uma reflexão das atividades sindicais, para que 

possam reaver a credibilidade entre os seus membros e agregar mais associados 

comprometidos com a luta de classes, considerando que o sindicato ainda é uma instituição 

importante na defesa dos trabalhadores. 

Desse modo, por meio da presente pesquisa, buscamos inventariar elementos que 

favoreçam a reestruturação combativa dos movimentos sindicais, sobretudo do Sindicato dos 

Bancários do Estado do Ceará, recobrando o papel social em defesa do trabalhador contra os 

avanços da exploração da força de trabalho que passou a ser favorecido, ainda mais, com o 

modelo político neoliberal.  
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A.1 – ENTREVISTA COM OS BANCÁRIOS  

 
1. Informe: nome, idade, função que exerce na Instituição Bancária, o nome da instituição e 

cidade? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
2. Quanto tempo de serviço na Instituição Bancária? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
3. Qual sua formação (nível de instrução)? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
4. Que tipo de relação existente entre você e o sindicato no sentido de fazer valer seus 

direitos? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
5. Quais suas expectativas em relação a estabilidade empregatícia? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
6. Durante os anos de trabalho tem observado algumas perdas trabalhistas, tais como redução 

de salário, gratificação e etc. Se sim, quais e em que período? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
7. Você nesse período teve algum problema de saúde decorrente de seu trabalho? Se sim, 

cite qual(is). 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 



122 
 

8. Tem conhecimento de colegas que ao seu ver foram demitidos por injusta causa ou por 
qualquer tipo de programas que visam minimizar os custos da empresa? Quantos? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
9. Caso afirmativo ou não, é fator de preocupação a possibilidade de acontecer o mesmo com 

você? Em que intensidade? Pouco (  ); Moderado (  ); Muito (  ) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
10. Quais mecanismos de defesa usados por você perante o desemprego? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
11. Você sente necessidade em investir em sua formação? Por quê? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
12. Existe alguma representação sindical no local de trabalho? Qual? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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13. Você se sente bem representado pelo sindicato? Por quê? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
14. Qual a sua participação nesta última greve? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

15. Na pauta das reivindicações do movimento grevista quais os principais pontos 
considerados por você relevantes, se estes foram atingidos e qual a sua conclusão deste 
movimento grevista. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
16. Qual a atual contribuição do deu Sindicato para formação de uma consciência classista e 

de luta? E como melhorar a sua atuação? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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A.2 – ENTREVISTA COM OS BANCÁRIOS 
 
17. Informe: nome, idade, função que exerce na Instituição Bancária e o nome da instituição e 

cidade? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
18. Quanto tempo de serviço na Instituição Bancária? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
19. Qual sua formação (nível de instrução)? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
20. Que tipo de relação existente entre você e o sindicato no sentido de fazer valer seus 

direitos? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
21. Quais suas expectativas em relação a estabilidade empregatícia? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
22. Durante os anos de trabalho tem observado algumas perdas trabalhistas, tais como redução 

de salário, gratificação e etc. Se sim, quais e em que período? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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23. Você nesse período teve algum problema de saúde decorrente de seu trabalho? Se sim, 
cite qual(is). 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
24. Tem conhecimento de colegas que ao seu ver foram demitidos por injusta causa ou por 

qualquer tipo de programas que visam minimizar os custos da empresa? Quantos? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
25. Caso afirmativo ou não, é fator de preocupação a possibilidade de acontecer o mesmo com 

você? Em que intensidade? Pouco (  ); Moderado (  ); Muito (  ) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
26. Quais mecanismos de defesa usados por você perante o desemprego? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
27. Você sente necessidade em investir em sua formação? Por quê? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
28. Existe alguma representação sindical no local de trabalho? Qual? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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29. Você se sente pressionado (a) no seu trabalho? Que tipo? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

30. Você se sente bem representado pelo sindicato? Por quê? E como poderia melhorar? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
31. Qual a sua opinião sobre o movimento grevista?   

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
32. Qual a atual contribuição do deu Sindicato para formação de uma consciência classista e 

de luta? E como melhorar a sua atuação? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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B – ENTREVISTA COM REPRESENTANTES SINDICALISTAS 
 
1. Informe: nome, função que exerce no Sindicato Bancária e a quanto tempo está envolvido 

na administração deste sindicato?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
2. Como está estruturado o sindicato?  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
3. Que tipo de formação o sindicato oferece aos bancários? Como é trabalhada a formação 

da consciência de classe de seus associados, se os resultados são satisfatórios, e por quê? 
Contemplam os bancários do interior do Estado?    
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
4. Que avaliação o sindicato faz ao avanço neoliberal durante os anos 90 e 2000? Abordar, 

também, questões envolvendo a resistência trabalhista e citar cinco das maiores 
dificuldades encontradas pelo sindicato em representar e defender a categoria perante as 
mudanças neoliberais.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
5. Existe alguma representatividade sindical inseridas no local de trabalho? Quais e como 

atuam? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
6. Como se deu o processo de articulação do último movimento grevista? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
7. Como foi avaliada e qual o resultado da avaliação na participação dos bancários na greve? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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8. Quais os fatores que favoreceram para a permanência de uma resistência prolongada, 
diferenciando esta de algumas anteriores? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
9. Nas reivindicações, quais os pontos contemplados e quais os ignorados na pauta das 

negociações? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
10. Qual a avaliação do sindicato em relação ao movimento grevista perante o 

neoliberalismo? E em especial a este último. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
11. Como você analisa o comprometimento dos bancários em relação a luta da categoria 

enquanto classe trabalhadora? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
12. O que o sindicato faz para promover a melhoria da formação de uma consciência classista 

e quais as estratégias implementadas para o sucesso dessas ações? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
13. Frente aos avanços tecnológicos, a presença do desemprego estrutural, aumento da 

concorrência entre trabalhadores e da precarização do trabalho mediante a reestruturação 
produtiva, das políticas neoliberais e da atual crise do sistema financeiro internacional, 
quais os mecanismos mais relevantes usado pelo sindicato para minimizar o impacto 
causado a classe trabalhadora ou até mesmo para resgatar a centralidade do trabalho da 
categoria bancária? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 


