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Eixo Temático 19: Pesquisa Fora do Contexto Educacional 

Resumo 

Os objetivos do artigo foram investigar as funções dos sindicatos do Porto do Rio de 
Janeiro para portuários que nele trabalham, além de sinalizar alternativas para o 
movimento de organização desses trabalhadores. Para tal, foi levantado o processo de 
reestruturação capitalista e suas influências no sindicalismo brasileiro e, particularmente 
para o modo de vida, de produção e atuação sindical dos mencionados trabalhadores à 
luz da Lei 8.630/93 de Modernização dos Portos, que busca melhores índices de 
eficiência e racionalização. Foi realizada uma entrevista em grupo com oito estivadores 
e outras com duas lideranças sindicais. Observou-se que o modo de produção portuária 
vem sofrendo significativas mudanças. Esses trabalhadores passaram, a reescrever a sua 
história a partir de lutas com perdas e ganhos, acomodações e adaptações.  
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POLITICAL ORGANIZATION OF WORKERS OF THE PORT OF RIO DE 
JANEIRO 

Abstract 

The objectives of this paper were to investigate the roles of unions in the port of Rio de 
Janeiro for port employees who work on those, and point out alternatives for the 
movement to organize these workers. For this purpose, we raised the capitalist 
restructuring process and its influences in Brazilian trade unionism, and particularly for 
the way of life, production and performance of union workers in light of the mentioned 
Law 8.6300/93 Port Modernization, which seeks the best efficiency rates and 
rationalization. We conducted a group interview with eight longshoremen and two other 
union leaders. It was observed that the mode of Port production has undergone 
significant changes. These workers began to rewrite the story from their struggles with 
losses and gains, accommodations and adaptations. 
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INTRODUÇÃO  

Neste ensaio pretendeu-se por um lado, refletir sobre as funções dos sindicatos 

do Porto do Rio de Janeiro diante das grandes transformações ocorridas no processo de 

trabalho, ocasionadas pela reestruturação produtiva e pela globalização, que tem 

acometido todo o mercado mundial, além de sinalizar possíveis alternativas para o 

movimento de organização dos trabalhadores.  

Apresentamos uma visão sobre o tema, levantando questões sobre o processo de 

reestruturação do capital inerentes ao sindicalismo no Brasil e, particularmente para o 

modo de vida de produção e atuação sindical dos Trabalhadores Portuários Avulsos do 

Rio de Janeiro, tendo em vista a inserção dos mesmos, nos cenários de reestruturação 

produtiva. Este processo tem sido otimizado pela Lei de Modernização dos Portos – Lei 

8.630/93, que surge com o objetivo de modernizar as relações entre capital/trabalho em 

busca de melhores índices de eficiência e racionalização.  

Foram realizadas duas entrevistas com duas lideranças sindicais e uma entrevista 

em grupo com oito estivadores a fim de investigar as seguintes categorias: o trabalho 

antes e depois da modernização, as funções do sindicato e do Órgão Gestor de Mão de 

Obra (OGMO - criado pelo governo) e as possíveis alternativas para melhoria do 

trabalho.  

 

Porto do Rio de Janeiro - Breve Histórico 

 

Em 20 de julho de 1910, foi inaugurado oficialmente o Porto do Rio de Janeiro, 

com cinco armazéns prontos e um conjunto de guindastes a vapor para arrumação de 

cargas, dispostos ao longo de 3.300 metros de cais, o chamado Cais da Gâmbia. 

No ano de 1946, iniciaram-se as obras no Cais do Caju, cuja conclusão se deu 

em 1949, incorporando ao porto mais 1.300 metros de cais. Em 1953, ocorreu à 

inauguração de Molhe Oscar Wairshenck, conhecido como Píer Mauá e, em 1959, 

houve a conclusão das obras relativas á construção do Parque Minério e Carvão – PMC. 

A autarquia (Associação Portuária do Rio de Janeiro- APRJ) transformou-se, em 

1973, em uma sociedade de economia mista: a Companhia Docas da Guanabara. A 
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partir de meados de 1975, como conseqüência da fusão dos estados da Guanabara e do 

Rio de Janeiro, o órgão passou a se chamar Companhia Docas do Rio de Janeiro – 

CDRJ, assumindo a total responsabilidade pela administração e operação dos Portos do 

Rio de Janeiro e de Forno, localizado em Arraial do Cabo. Em abril de 1976, foram 

absorvidos os outros dois portos públicos – de Angra dos Reis e de Niterói. Naquele 

mesmo ano, iniciaram os trabalhos de implantação e desenvolvimento do Porto 

Sepetiba. Em 1977, inaugurou-se o prolongamento do Cais do Caju, sendo 

acrescentados 250 metros de cais à extensão original daquele trecho. Finalmente, em 

janeiro de 1988, foram iniciadas as atividades do Terminal de Contêineres – TECONT, 

definindo-se o ciclo que estabeleceu a atual configuração física do porto. 

As primeiras organizações sindicais no Porto do Rio de Janeiro datam de 1910 e 

tiveram uma considerável dificuldade, uma vez que coexistiam na orla portuária uma 

variedade de categorias profissionais, causando o desencontro de objetivos, obstáculos à 

organização, um constante foco de cisão, embora todos estivessem inseridos 

geograficamente no porto.  

O processo de desenvolvimento dos portos coincidiu com a organização de 

alguns sindicatos, associações e uniões, como a Sociedade de Resistência dos 

Trabalhadores em Trapiche e Café. A fim de se exercer as tarefas de carga e descarga 

no porto, passou a ser essencial a sindicalização. Os sindicatos tornaram-se 

interlocutores entre capital/trabalho, tendo como principais estratégias não obstante as 

greves, também o diálogo com os empresários, a aproximação com parlamentares 

liberais, o pacto de solidariedade com estivadores de outros países, além do intercâmbio 

com outras categorias. 

De 1910 até a década de 1930, foram intensas as manifestações através de 

greves e as intervenções governamentais fato que colocava o empresariado à margem 

das relações trabalhistas. Tal exclusão se manteve até o início da década de 1980, 

quando foram criadas as convenções coletivas do trabalho, que serviriam como 

parâmetro para as várias situações na relação entre capital e trabalho. 

A partir da década de 1980, a perspectiva de desenvolvimento do porto, oriunda 

do modelo desenvolvimentista, passou por uma intensa crise, fazendo com que o Estado 

abrisse mão do seu papel interventor na estrutura produtiva, surgindo, a partir de então, 

novos padrões de reprodução e organização social de trabalho. Os antigos parâmetros de 

uso e financiamento das infraestruturas de comunicação e transporte se tornaram 

completamente obsoletos frente à nova concepção de articulação entre as esferas da 
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produção e do consumo, ou seja, da produção de bens voltados para o mercado, com o 

fim de atenderem às necessidades do consumidor num mínimo de tempo.  

Neste contexto de modernização, podemos situar como seus condutores o 

processo de globalização vinculado à reestruturação produtiva, que se configurou 

principalmente na implementação de novas modalidades de gestão da força de trabalho, 

exigindo a formação de um novo comportamento produtivo do trabalhador controlado 

por forças hegemônicas em âmbito internacional. Dessa forma, os portos assumiram 

uma nova modalidade “gerenciar e organizar fluxos contínuos de bens para produção e 

consumo, a partir de redes de empresas que se estendam de maneira difusa e flexível 

para territórios” (COCCO & SILVA , 1999, p. 17). A utilização de equipamentos 

automatizados, o emprego cada vez mais especializado, a crescente conteinerização das 

cargas, além de outras formas de unitização têm propiciado tecnologicamente este 

processo, provocando a racionalização da produção e a intensificação do trabalho, que 

no ideário das políticas de gestão, tem o seu significado nos objetos de estratégias 

empresariais, objetivando estes o enfretamento dos desafios da competitividade no 

âmbito do mercado globalizado. 

Com a introdução das várias inovações tecnológicas especificamente, de novas 

formas de organizar o trabalho no porto do Rio de Janeiro, surge à exigência de um 

novo perfil de seus trabalhadores, determinando as mudanças nas relações de trabalho e 

as adaptações de sua mão de obra ao processo. Para atender tais objetivos, foram criadas 

leis e normas que regulamentassem e garantissem o processo de modernização 

portuária. 

A Lei 8.630, criada em 25 de fevereiro de 1993, também conhecida como “Lei 

da Modernização dos Portos”, vem sendo gradualmente implementada, tendo como fim 

principal, a modernização da área portuária no que diz respeito a suas instalações e à 

racionalização na utilização de mão de obra portuária. Além disso, esta lei passou a 

garantir a competitividade entre os portos com o objetivo de se tornar cada vez mais 

eficientes. Para tanto, foi criado o Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO), sendo este 

responsável, pela organização e administração do fornecimento de mão de obra avulsa 

no porto organizado. 

A constituição dos OGMOs foi se concretizando com certa lentidão, na medida 

em que se produziam as privatizações e os operadores passavam a perceber a 

necessidade de participar mais ativamente na gestão de mão de obra portuária. No 

entanto, na prática, os trabalhadores começaram a perceber e a questionar o que viam 
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cada vez mais como uma mera estratégia de redução de mão de obra do que como um 

projeto de organização e qualificação do trabalhador portuário – que inclui a formação e 

a capacitação para os que iriam ficar e compensações sociais adequadas para os que 

iriam sair. Assim, anos após ter sido sancionada a Lei dos Portos, os papéis se 

inverteram: hoje os trabalhadores insistem na modernização, na implantação de padrões 

de eficiência e produtividade, enquanto as empresas operadoras buscam a proteção 

governamental para não negociarem os acordos previstos e evitarem investimentos em 

estruturas mais competitivas. 

Cocco e Silva (1999) apontam alguns fatores do esvaziamento na movimentação 

de cargas do Porto do Rio como: 

a) Descentralização e implantação de diversos terminais especializados fora da 

cidade nas últimas décadas, como o de Niterói, Forno, Angra e Sepetiba, que 

teriam provocado um deslocamento de cargas antes direcionadas ao Porto do 

Rio; 

b) Crescimento da conteinerização das cargas considerada como tendência 

internacional inversível, que ao exigir grandes retroáreas para armazenagem, 

disponível apenas nos bairros do Caju e São Cristóvão, uma vez limitado a 

aproximadamente 63m de largura de cais; 

c) Deficiência para receber grandes navios porta-conteineres, cuja 

predominância é igualmente apontada como uma tendência internacional. 

Analisando esta questão, alguns trabalhadores apontam ainda outra razão. 

Os governos Federal e Estadual tinham que fazer a taxa abaixar. 
Trazer mais trabalho aqui para nós do porto (do RJ). O navio não para 
aqui porque a taxa é muito cara. Então o navio vai  embora para 
São Paulo. Fica amontoado de navio lá e aqui sem nenhum. Aqui tem 
pouco trabalho. Muita gente e pouco trabalho, aqui no porto. (E1) 

 
 Breve Histórico do Sindicalismo Brasileiro e a Modernização dos Sindicatos do 

Porto do Rio de Janeiro 

 Para traçar a trajetória do movimento sindical no Brasil, os estudiosos citam 

Arnaldo Sussekind, membro da comissão responsável pela elaboração da CLT nos anos 

de 1940 e primeiro Ministro do Trabalho na ditadura militar, ao caracterizar a estrutura 

sindical brasileira: corporativista, regida pelo monopólio da representação e pela 

obrigatoriedade do imposto sindical. Essa foi à máquina montada por Getúlio Vargas, 

fortemente atrelada ao Estado e caracteristicamente burocrata, assistencialista, 
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apresentando carreirismo dos dirigentes, colaboracionistas e privilegiando a conciliação 

das classes. 

 No fim dos anos 70 surge nas indústrias mais importantes no ABC paulista, o 

“novo sindicalismo”, um forte movimento sindical, com propostas e práticas 

notadamente classistas. A criação das centrais sindicais, especialmente da Central Única 

dos Trabalhadores – CUT, as ondas grevistas entre 1983-1989 marcaram a década de 

1980 como a “era” do novo sindicalismo. 

 Neste período, a nova forma de organização da classe trabalhadora, pela sua 

capacidade de pressão política e social, “o novo sindicalismo” impôs ao capital, a 

necessidade de retomar o controle do trabalho, reconstituindo tanto a hegemonia na 

produção, como novos tipos de controle do trabalho, que não o despótico. Além disso, o 

caráter classista do novo sindicalismo, vinculado à CUT apresentava obstáculos a 

cooptação ideológica ou política das novas lideranças operárias e sindicais (CRUZ, 

2000). 

 Na década de 1980 o universo fabril foi invadido pelos avanços tecnológicos e 

da informática. Este fato veio influenciar as mudanças nas novas relações de trabalho, 

de produção de capital e foi responsável por uma monumental crise no sindicalismo. 

Essa crise apresentou duas importantes dimensões: a histórica e a sócio-institucional 

expressa pelo declínio nos índices de sindicalização – e a político-ideológica, observada 

pelo neocorporativismo que integra os sindicatos à lógica mercantil (ALVES, 1991). 

 Os primeiros surtos de reestruturação produtiva aparecem no Brasil, a partir da 

dívida de crise externa em 1991. A deteriorização das contas externas do país debilitou 

ainda mais as condições de reprodução do capitalismo industrial. Sob inspiração do 

Banco Mundial, adotou-se uma política recessiva, que contraiu brutalmente o mercado 

interno e incentivou as exportações. Chegou-se ao primeiro choque de competitividade, 

obrigando as grandes empresas a adotar novos padrões organizacionais. 

 A respeito da estrutura do complexo sindical portuário do Rio de Janeiro, é 

notável a semelhança entre esta e a que Alves (1991), descreve do sindicalismo 

brasileiro: 

Estrutura descentrada, fragmentada e dispersa por uma miríade de 
sindicatos municipais, em sua maioria pouco expressivos e com 
exígua capacidade de barganha. A estrutura sindical brasileira 
(semelhante a do porto do Rio,é descentralizada, com poucas 
iniciativas e formas de ação unificadas; é desenraizada, em virtude de 
não ter inserção nos locais de trabalho, sendo uma estrutura externa às 
empresas. Finalmente é uma estrutura verticalizada com muita 
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dificuldade de se articular, numa perspectiva horizontal mais ampla. A 
organização e resistência da classe permanece vinculada a categoria 
assalariada (p. 28). 
 

 O que relaciona a modernização dos portos do Rio de Janeiro, a Lei 8.630/93 

trouxe uma série de mudanças para o setor portuário. O Estado deixou de ser operador, 

abrindo essa atividade para a iniciativa privada, em franca adoção às exigências das 

políticas neoliberais. Por sua vez, segundo os trabalhadores entrevistados, a matrícula 

que habilita o trabalhador a exercer a atividade portuária, anteriormente, a cargo do 

Ministério do Trabalho, através da DTM (Delegacia do Trabalho Marítimo) e das 

Capitanias da Marinha, passou a ser obtida junto ao OGMO. A companhia DOCAS 

passou a ser autoridade portuária e os seus funcionários passaram a ser incentivados a se 

desvincularem de DOCAS, através do Plano de Voluntária (PDV). Este plano lhes 

oferecia a oportunidade de se “avulsarizarem”, através do registro no OGMO, 

permitindo sua permanência no setor portuário. Pode-se observar que o 

desenvolvimento não contemplou mais uma vez, os trabalhadores. Em entrevista 

coletiva um estivador se pronunciou a este respeito: 

Num tem um banheiro decente para quando nós, trabalhador... Num 
tem um alojamento decente para tomar banho, num tem bandejão, um 
restaurante aqui, a gente tem que ir lá no Caju ou então comer um 
sanduíche fora da barraca sem higiene nenhuma (E2). 
 

 A precarização do trabalho portuário avulso está bastante clara nos portos do Rio 

de Janeiro. Ao contrário do que a lei planejou, segundo o que os trabalhadores afirmam 

a modernização só aconteceu em termos de organização, porque estruturalmente os 

portos estão mais desgastados e assinala-se mais ainda politicamente. Segundo o 

Presidente da Federação Nacional dos Conferentes, Consertadores, Vigias e 

Trabalhadores de Bloco, Mário Teixeira: 

Existe um grande interesse do governo e dos empresários em aplicar a 
Lei dos Portos no que diz respeito às relações capital-trabalho, mas 
não em tocar na questão estrutural. A lei vem sendo atropelada. Está 
na linha neoliberal adotada pelo governo, dentro de um desequilíbrio 
de forças, com perdas para os trabalhadores. Quer-se, por exemplo, 
reduzir as equipes de trabalho sob pretexto de novas tecnologias na 
atividade, o que não é bem verdade. Há muita embarcação com o 
mínimo de mecanização no porto e grandes problemas estruturais que 
são a raiz real dos custos elevados. 
 

 Os próprios trabalhadores falam de um excesso de mão de obra para pouco 

trabalho, denunciando neste caso, que a taxa para atracar no RJ é muita alta, apontando 

ainda, alguns colegas que não necessitam dos ofícios portuários para sobreviver. 



8 

 

 O banditismo periférico nas zonas portuárias e a permissividade, por medo, têm 

sido constantemente denunciados. Este fato é considerado como de grande prejuízo ao 

delineamento do perfil do trabalhador avulso dos portos do Rio de Janeiro. 

 Muitos trabalhadores questionam qual o real papel do sindicato em uma relação 

de trabalho considerada caótica, principalmente como forma de obtenção de dignidade e 

respeito pelo trabalhador portuário avulso. A esse respeito, dois estivadores 

sustentaram: 

Acho um abuso você descontar 10% do seu trabalho para um órgão 
(sindicato) que não te dá retorno... Da estiva ainda temos um apoio, 
mas e dos outros sindicatos? Do bloco? O cara não tem uma clínica, 
não tem uma sede, não tem nada. Então o que acontece, eles 
descontam 10% para engordar o presidente (do sindicato). Porque não 
temos nenhum retorno (E3, E4). 
 

Na fala de outro portuário: “O sindicato se tornou, na minha concepção, um 

cabide de emprego. Então, o que acontece, não adianta nada eu descontar da minha 

folha 10% para uma entidade, se eu não tenho retorno, eu não tenho!”(E5). Outro 

estivador ainda mais incisivo desabafa: “Sindicato não serve para nada” (E6). 

O que podemos inferir destas denúncias?  É como se eles quisessem mostrar que 

o órgão que lhes representa politicamente, nem ao menos consegue reproduzir o atraso 

do sindicato populista. Em seu desespero de desassistência, suas falas apontam em 

ambas as estruturas sindicais (antiga e atual), características negativas semelhantes 

(obrigatoriedade do imposto sindical, ser burocráticas e corporativas, com tendência a 

carreirismo dos dirigentes). No entanto, em um primeiro momento a estrutura prestava 

certa assistência à base, o que não se pode descartar, tendo em vista a política neoliberal 

ter retirado os direitos duramente conquistados pelos trabalhadores, o que os tem levado 

a sucumbirem entregues à própria sorte (ou azar de terem apenas sua força de trabalho 

nesta sociedade capitalista). 

Ficou clara a aceitação do OGMO, por parte dos entrevistados em detrimento do 

sindicato. Um estivador se expressa: “Hoje em dia é o OGMO que organiza tudo, o 

sindicato não faz nada” (E7). 

Poderíamos sinalizar possíveis motivos para a aceitação da OGMO em 

detrimento do sindicato: primeiramente, esta é a perversa estratégia empresarial 

planejada pelo governo, a qual os trabalhadores ou se atrelam ou não tem como 

trabalhar.  Em segundo lugar, o OGMO conseguiu esvaziar os sindicatos além de outros 

fatores, como contribuição sindical pesada e o retorno sindical para os trabalhadores 
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nenhum, segundo os entrevistados. Como se refere um trabalhador portuário: “Ouvi 

falar sobre esses descontos do DS (desconto sindical), sobre cada trabalhador, de 10% e 

em outros sindicatos é de até 20%. Então o que acontece, não adianta nada eu descontar 

da minha folha 10% pra uma entidade, se eu não tenho retorno, eu não tenho!”(E5) É a 

evidência de que os sindicatos mantêm-se à margem das necessidades das bases que 

representam. 

Em resposta à questão de quais seriam as funções do sindicato, os trabalhadores 

responderam diretamente ás suas aflições: “conseguir plano de saúde”, “conseguir 

melhorias apenas básicas, seja pessoal ou profissional”. 

Embora saibamos que existem outros elementos que determinam esse estágio de 

consciência, como o desespero de perceber as péssimas condições da sua própria vida e 

da sua família, podemos ver que esses trabalhadores sinalizaram a incorporação de uma 

lógica de um estágio ainda individualista, destituído de um sentimento ou consciência 

de classe mais avançado e bem trabalhado nas sociedades capitalistas e endossado pela 

maioria dos sindicatos brasileiros. Antunes (1988), de certa forma, explica os níveis da 

consciência da classe: 

A consciência proletária é uma longa distância que vai da falsa 
consciência, presa á ideologia dominante e limitada pela 
imediatidade, até o máximo de consciência possível, que 
corresponderia à percepção da totalidade concreta e sua 
possibilidade de superação revolucionária, o que somente é 
possível quando a classe operária apodera-se da teoria 
revolucionária, fornecida pelo marxismo e transforma-se na única 
classe capaz de destruir o capitalismo e iniciar a transição para 
sociedade sem classes. É preciso lembrar a impossibilidade de tal 
distância ser pensada de forma linear e evolutiva: ela deve ser 
concebida como um processo com fluxos e refluxos, onde ora são 
predominantes os momentos da falsa consciência, ora se está 
próximo da consciência verdadeira (p.22). 
 

 Essas informações nos mostram que os resultados desse processo passam a ser 

definitivos para os trabalhadores portuários, uma vez que, presenciamos o aumento do 

exército de reserva de mão de obra, representado pela categoria de trabalhadores nos 

portos do Rio de Janeiro, na categoria de avulsos cadastrados, aguardando estes serem 

inseridos no rol dos trabalhadores portuários ainda que avulsos porém registrados e 

assim conseguir um mínimo de garantias  para o seu  trabalho. Não podemos, contudo, 

desconsiderar que com o avanço do processo de modernização dos portos, ambas as 

categorias são afetadas sendo as mesmas paulatinamente substituídas pela mecanização 

e automatização dos portos. 
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DISCUSSÃO 

 Os autores de orientação marxista concordam que as limitações do sindicalismo 

são estruturais e inerentes à natureza mesma dos sindicatos. Observando suas trajetórias 

podemos verificar quão sensíveis, influenciados pelos fatores sócio-econômicos e 

sociais, eles são. Acerca das funções do sindicato, Cruz (2000), afirma: 

Marx, Lênin e Gramsci insistiram em assinalar que os sindicatos 
não podiam por si só se constituir em veículo para o socialismo. O 
sindicalismo qualquer que fosse a forma que adquirisse era uma 
manifestação incompleta e deformada da consciência de classe, à 
qual devia ser superada a qualquer preço pelo crescimento da 
consciência política, criada e mantida dentro de um partido (p.197). 
 

 Embora muito cautelosamente e sem pretensão de generalizar os dados, as 

informações recolhidas situam o quadro de organização dos portuários do Rio de 

Janeiro, dentro de uma perspectiva semelhante ao conjunto do movimento sindical 

brasileiro, cujo principal sintoma é uma imensurável crise de identidade. 

 Pode-se observar quão fragmentados, estrutural e politicamente os sindicatos 

estão. A forma como se constituem os torna mais vulneráveis e sensíveis aos fatores 

sociais, que não só influenciam como muitas vezes podem até determinar a trajetória do 

movimento, caracterizando, o que os estudiosos chamam de crise do sindicalismo no 

mundo e no Brasil. Especificamente, nota-se nos referidos sindicatos, como reflexo de 

uma crise generalizada, uma crise de identidade de representação política dentro das 

diversas categorias. Como conseqüência mais visível, algumas importantes atribuições 

antes suas, passaram para a responsabilidade do órgão criado estrategicamente pelo 

governo Federal (OGMO), que conta com o apoio dos próprios trabalhadores. Este fato 

se confirma pelo depoimento de um estivador: “Hoje em dia é o OGMO que faz tudo, o 

sindicato não faz nada”. (E8) 

Eis o que pensa outro trabalhador portuário: “Antigamente, a escalação para o 

trabalho, se você não gostasse de fulano, ele não trabalhava, agora, o computador (leia 

se OGMO) impede. Não existe mais critério de escolha [pessoal], porque é câmbio. 

Câmbio. Câmbio zero, 1, 2, 3,4 e ... (E6). 

Antunes (1997) discute as repercussões da reestruturação produtiva e a crise no 

sindicalismo brasileiro apontando a mudança de direção, da classista para corporativista. 

Segundo o estudioso, a crise atinge também o universo da consciência da subjetividade 

do trabalho e suas formas de representação. Os sindicatos estão exercitando uma prática 
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que raramente foi tão defensiva em que abandonam o sindicalismo de classe dos anos de 

1960 e 1970, aderindo ao acrítico sindicalismo de participação e de negociação, que em 

geral aceita a ordem do capital e do mercado, só questionando os aspectos fenomênicos 

desta mesma ordem, além de abandonarem a perspectiva de emancipação, via luta pelo 

socialismo e pela emancipação humana, operando uma aceitação também acrítica da 

social-democratização, ou o que ainda é mais perverso, debatendo no universo da 

agenda e do ideário neoliberal. 

Os estivadores do Porto do Rio de Janeiro demonstraram uma grande 

insatisfação em relação à entidade que lhes representa politicamente, por isso a 

aceitação do órgão gestor imposto pelo governo. Ao se referirem as suas funções, 

notamos uma visão pontual e corporativista, o que parece ser reflexo de uma política 

mais ampla de sujeição dos órgãos de classe à lógica capitalista e neoliberal. Assim, 

aberta a lacuna de uma anterior política sindical classista, esses trabalhadores tentam 

responder as suas demandas primeiras de sobrevivência, cuja responsabilidade o Estado 

neoliberal se liberou, vislumbrando eles, possibilidades que os aliviem mais 

imediatamente. Um estivador reclama: “Não vai dizer que eles [sindicalistas] estão 

brigando pelos “meus interesses” que eu discordo” (E7) 

Quanto às funções sindicais, um trabalhador portuário expõe: “Eu queria que o 

sindicato fizesse uma clinica legal pra gente aqui, pra nossos filhos, nossas famílias, 

restaurante...”(E11) 

Desta forma, parece-nos que a organização dos trabalhadores portuários no Rio 

de Janeiro, carece de uma visão totalizadora e histórica que os possibilite a adotarem 

táticas de lutas condizentes com as aspirações e necessidades da categoria 

especificamente, porém que o faça, associando-as às aspirações da libertação da classe 

trabalhadora, que segundo Marx (1986), é a sua missão. 

Por outro lado, temos que admitir que mesmo os sindicatos que adotam uma 

postura classista, também vivem semelhantes. Isto nos coloca uma questão, que nos 

distancia de uma conclusão determinista, mas que por outro lado nos fornece algumas 

pistas para o entendimento da questão: parece não restar dúvidas de que este quadro 

político-ideológico do sindicalismo brasileiro esteja ligado à questão da reestruturação 

produtiva , aos esforços de reestruturação do capital e as políticas neoliberais impostas 

pelos países imperialistas, mas o que fazer para desmontá-lo? Sem a menor pretensão de 

respondermos a tão complexo problema, podemos, todavia, apontar algumas pistas já 
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enunciadas por especialistas dessa área. A este respeito Antunes (1988 ou 1997) e 

Alves(1998), argumentam sobre a urgência dos trabalhadores assumirem a teoria 

marxista como ferramenta para libertação da classe trabalhadora. Esta, além de nos 

fornecer elementos de explicação da realidade social, sob ponto de vista da classe, nos 

traz respostas efetivas sobre o destino da humanidade. 

Assinala-se a preocupação com a debandada desta direção da grande maioria dos 

principais atores sociais, incluindo da principal central dos trabalhadores, a Central 

Única dos Trabalhadores (CUT). Esta, com a investida neoliberal e na ânsia de 

preservar direitos (ou retomar os retirados) historicamente conquistados, voltou-se 

decididamente para uma lógica mercantil e corporativista, distanciando-se de suas 

primeiras bandeiras, de matiz socialista, inseridas em seu estatuto. Essa é a mesma 

opinião de Boito (1994), quando afirma: 

A CUT desde o seu surgimento, como movimento de massa transitou 
entre um sindicalismo que “tendia” à ação unificada de amplos setores 
das classes trabalhadoras contra a política de desenvolvimento pró-
monopolista e pró-imperialista do Estado burguês brasileiro – ou pelo 
menos, contra a política salarial que era um aspecto fundamental da 
política de desenvolvimento – para uma ação na qual os diferentes 
setores da classe trabalhadora, isolam-se em suas reivindicações 
específicas, desenvolvem uma nova segmentação corporativista e 
procuram reduzir as perdas de seu setor particular numa conjuntura de 
crise, mesmo quando as reduções das perdas implicam a aceitação 
ativa da política pró-monopolista e pró-imperialista. (p. 59) 
 

 Voltando ao centro de nossas atenções, acreditamos que a crise sindical 

portuária do Rio de Janeiro é um reflexo da crise do sindicalismo brasileiro e mundial, 

frente às investidas neoliberais. No entanto, como Alves (2000), entendemos que frente 

à reestruturação produtiva e às ações neoliberais do Estado brasileiro, da mesma forma 

que os capitalistas inovam suas estratégias, a classe trabalhadora necessita sob pena de 

sucumbir, também inovar suas formas de luta e organização de classe, (nunca de forma 

capitulada, acrescentamos). Afirma ele: “Cabe aos trabalhadores assalariados 

constituírem por meio de sindicatos e partidos socialistas e ainda através de novos 

movimentos sociais, uma resposta de novo tipo, de caráter estratégico em sua dimensão 

planetária, sob pena de irem à ruína” (p.122). 

Dados como esses obtidos juntos a uma rápida olhada no panorama sindical no 

Brasil e no mundo, não nos permitem creditar uma solução isolada para qualquer 

categoria. Entretanto, podemos vislumbrar pistas que tentam retomar a direção de um 

movimento sindical classista em termos de totalidade. Aponta o presidente da 
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Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte Marítimo, Aéreo e Fluvial 

(CONTIMAF) Severino A. Filho: 

A indústria de portos está atravessando uma crise mundial. O 
processo de globalização, na ótica dos principais interessados em 
sua implementação rápida, passa pelo desmonte da organização 
dos trabalhadores da orla portuária em qualquer lugar do mundo. 
Foi o que aconteceu na Argentina, no Uruguai, no Chile. 
Dizimaram, literalmente, a organização dos trabalhadores. Daí que, 
depois desses anos da Lei dos Portos, cresceu entre os 
trabalhadores a sua liderança, a consciência da necessidade da 
unificação de ações e das entidades sindicais. Há vontade política 
de aglutinar forças. Uma estrutura única, que é a discussão que 
vem sendo travada, terá um peso político formidável. As 
intersindicais que se formam nos portos, e não tenho dúvidas de 
que alcançarão todos os portos, é uma demonstração inequívoca 
dessa vontade dos trabalhadores de elevarem suas lutas a um novo 
patamar. 
 

 Outra liderança portuária chama à resistência e à reunificação de forças: é o 

presidente da Federação dos Conferentes, Consertadores, Vigias e Trabalhadores de 

Bloco, Mário Teixeira: 

Depois desses anos (da regulamentação da lei de modernização dos 
portos) existe um grande interesse do governo e dos empresários 
em aplicar a Lei dos Portos no que diz respeito às relações capital-
trabalho, mas não em tocar na questão estrutural. A lei vem sendo 
atropelada. Está na linha neoliberal adotada pelo governo, dentro 
de um desequilíbrio de forças, com perdas para os trabalhadores. 
Nosso papel, portanto, tem de ser o de resistência, e caminhamos 
rapidamente para a unificação das nossas forças no país e no 
mundo, como já fizeram os empresários. Quando não há 
negociação, há luta. A história humana ensina isso. 
 

Outra alternativa pode ser vislumbrada na entrevista de um portuário do Rio de 

Janeiro: “Nós temos uma comissão onde estamos correndo atrás de um direito para 

alguns estivadores que é o nosso caso”. 

A fim de pontuar tendências que amenizam as dificuldades para os 

trabalhadores, não só no complexo de sindicatos do Porto do Rio de Janeiro, mas que 

guardando as devidas proporções à organização sindical da classe trabalhadora em seu 

conjunto, podemos situar algumas respostas que mesmo incipientes acreditamos 

poderem vir influenciar o novo perfil do movimento sindical. Entre elas apontamos: A 

nova Central de Trabalhadores Argentina (CTA) com 800 mil sindicalizados (contra 

três milhões da Central Geral de Trabalhadores – CGT). Segundo o Secretário Geral, 

Victor Mendebil, a sua forma de organização é diferente, por bairro e as seccionais 

reúnem experientes sindicalistas, agora desempregados ou pertencentes ao mercado 
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artesanal, tais como: ex-metalúrgicos, ex-têxteis, ex-telefônicos. A CTA pretende 

incorporar as várias frentes de lutas do movimento popular em sua estrutura 

organizativa. 

No Brasil, a CSP CONLUTAS nova Central dos Trabalhadores assume um 

perfil de resistência aos governos e tem crescido como uma entidade diferenciada no 

sentido de organizar diversos setores de trabalhadores incluindo desempregados, sem 

terra, estudantes. Neste sentido Rodrigues (1999) afirma: “a forte tradição coletivista do 

século XIX, que serviu para consolidar o Estado de bem-estar na 1ª metade do século 

XX, ainda não foi inteiramente desmontada pela tentativa de ajuste neoliberal do 

capitalismo contemporâneo” (p. 232). 

A partir do quadro esboçado, podemos constatar que o processo de mudança na 

organização do trabalho, passa a atingir profunda e intensamente a mão de obra e a 

organização política portuária no Rio de Janeiro.   
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