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RESUMO: O artigo em questão, é fruto de algumas reflexões acerca da ofensiva neoliberal nos
sindicatos, esta síntese reúne elementos teóricos primários de uma dissertação em curso. Trata-se de
uma revisão bibliográfica que objetiva explanar que, a importância histórica e política dos sindicatos
na representação, luta e defesa dos direitos sociais e trabalhistas, foram/estão ameaçados pelo
movimento capitalista, sobretudo na emergência do toyotismo como padrão mundial de regulação do
trabalho. Defende-se que este sistema organizacional é responsável pela captura da subjetividade dos
trabalhadores e vem desconstruindo o ideário de classe, dando lugar a ideologia de mercado. Para,
além disto, abordar-se-á o contexto em tela na malha de fragmentações da luta dos trabalhadores
brasileiros, a partir da transmutação orgânica do “novo sindicalismo”.

Palavras -Chave: Capitalismo. Neoliberalismo. Sindicalismo.

ABSTRACT: The work in question, is the result of some reflections about the neoliberal offensive
in the unions, this synthesis brings together primary theoretical elements of an ongoing dissertation.
This is a bibliographic review that aims to explain that the historical and political importance of
unions in the representation, struggle and defense of social and labor rights were / are threatened by
the capitalist movement, especially in the emergence of toyotism as a world standard of regulation of
labor. job. It is argued that this organizational system is responsible for capturing workers&39;
subjectivity and has been deconstructing class ideology, giving rise to market ideology. In addition,
the context in question will be addressed in the mesh of fragmentation of the struggle of Brazilian
workers, based on the organic transmutation of the “new unionism”.

Keywords: Capitalism .Neoliberalism. Unionism.

RESUMEN: El trabajo en cuestión, es el resultado de algunas reflexiones sobre la ofensiva
neoliberal en los sindicatos, esta síntesis reúne elementos teóricos primarios de una disertación en
curso. Esta es una revisión bibliográfica que tiene como objetivo explicar que la importancia
histórica y política de los sindicatos en la representación, lucha y defensa de los derechos sociales y
laborales fueron / están amenazados por el movimiento capitalista, especialmente en la aparición del
toyotismo como un estándar mundial de regulación del trabajo. Yo trabajo Se argumenta que este
sistema organizacional es responsable de capturar la subjetividad de los trabajadores y ha estado
deconstruyendo la ideología de clase, dando lugar a la ideología de mercado. Además, el contexto en
cuestión se abordará en la malla de fragmentación de la lucha de los trabajadores brasileños, basada
en la transmutación orgánica del "nuevo sindicalismo".

Palabras clave: Capitalismo. Neoliberalismo Sindicalismo.
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1 INTRODUÇÃO

O capitalismo, desde sua gênese, vem passando por importantes transformações que atingem a
sociabilidade para além da dimensão econômica. Sua concepção orgânica contraditória arquiteta um
sistema permeado por crises, estas por sua vez, representam a forma mais visceral destas
transformações, isto é, a natureza de crise do capital, é o fundamento de suas defensivas/ofensivas, e
este fundamento, é o responsável pelas estruturas sociais vigentes. As mudanças que
ocorreram/ocorrem estão sempre vinculadas a crises neste sistema e às estratégias utilizadas para a
sua superação. Tais estratégias assumem características diversificadas e quase sempre são atreladas à
progressiva ampliação de miséria, em que, os trabalhadores são os principais atingidos. Na era da
globalização, com o veloz desenvolvimento das forças produtivas, há um avanço na complexificação
da tecnologia e na flexibilização das relações de trabalho, inaugurando-se um cenário com marcas e
tendências novas[1]. A expressão deste fenômeno social tem particularidades diferenciadas em países
de “terceiro mundo”, como o Brasil. O presente texto desenvolvera-se como parte de um trabalho[2]
de dissertação de mestrado.

Propõe-se aqui a localização teórica da organização e ação de sujeitos que serão alvo da pesquisada,
no que se refere a sua atuação política no contexto de sua entidade representativa, os sindicatos, no
conjunto das transformações geradas pela crise do capital. Para fins deste trabalho, o objetivo
fundamental será observar a condição da classe trabalhadora (como um todo) em suas
mobilizações/desmobilizações sindicais sobretudo no contexto de avanço do capitalismo financeiro e
neoliberal. Compreender a condição dos sujeitos que são participes dos sindicatos (e portanto
fundamentais para alteração social) é de suma importância tendo em vista sua relevância enquanto
coletivo que representa a resistência de classe diante do avanço das desumanidades provocadas pelo
capital. Concorda-se com Alves (2009) que as lutas destes sujeitos estão condicionadas ao pano de
fundo que circunda seu espaço. No caso dos trabalhadores inseridos nos sindicatos, esta condição é
ainda mais real, tendo em vista a metamorfose constante que passam, seja no aspecto organizacional,
ideológico, político e material. Sendo assim, é necessário abranger a totalidade do movimento do
capital que desenvolve-se e que torna, mais do que nunca, a mobilização social e política destes
sujeitos limitada.

Em seu caminho argumentativo, este trabalho fará um apanhado acerca do movimento do capital no
contexto mundial, em específico observando o advento do toyotismo como ideologia orgânica do
capital (ALVES, 2012) e seus impactos no cenário brasileiro, para logo mais tratar especificamente
da condição dos sindicatos diante das crises estruturais e subjetivas que vêm sofrendo.

2 DESENVOLVIMENTO

Um momento importante que se observa na tentativa recuperação das taxas de lucro pelo sistema
capitalista pode ser verificado na década de 1970, quando se inicia um movimento de alteração na
forma de produção, que modificou significativamente as relações e processos de trabalho. Essa
alteração ganha maior relevo na década de 1980, mas, no Brasil, embora comece na mesma década,
se amplia e generaliza a partir de 1990. Com características dos processos globais, porém com
especificidades políticas, econômicas e sociais próprias, o Brasil adotou estratégias da reestruturação
produtiva aliadas às mudanças no modo de regulação, com a adesão ao neoliberalismo. O Consenso
de Washington[3] determinou as diretrizes a serem incorporadas e as mudanças propostas atingiram
sobretudo o mundo do trabalho.

A crise do fordismo e a intensificação da concorrência internacional produziram mudanças
significativas na organização da produção e nas características da demanda e consumo de produtos.
Uma nova configuração da concorrência se delineia baseada principalmente em critérios de
diferenciação da oferta, da inovação, da qualidade e da variedade dos bens e serviços. A introdução
de novas tecnologias de informação e comunicação (TIC) engendrou transformações substanciais no
sistema produtivo, ao permitir, por um lado, a redução dos custos de mão de obra pouco qualificada
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no total dos custos de produção e, por outro lado, a obtenção de economia de variedade, ou seja, a
possibilidade de decompor o produto em diferentes modelos e variedades sem incorrer em custos
irrecuperáveis de capital. (FILHO; CARRILLO, 2011). Antunes (1996, p. 80) afirma que se trata de
um novo modelo de acumulação diferente do fordismo pois “[...]tem-se um sistema que responde
imediata e diretamente as demandas que são colocadas e que possui a flexibilidade para alterar o
processo produtivo[...]flexível, que se adeque a essas alterações cotidianas do mercado.” A entrada
deste novo modelo, é justamente o fator preponderante para estratégia de superação da crise e
recuperação da acumulação.

Para melhor compreender o panorama dos anos 1990, é necessário destacar que todos esses
acontecimentos ocorreram no bojo do processo de mundialização do capital.

Esta nova fase é resultado, sobretudo do exaurimento do regime de acumulação rígido aliado à
revolução tecnológica baseada na microeletrônica e subverteu e flexibilizou não só as dimensões
materiais da produção, mas sobretudo o mundo do trabalho(NETTO,1996). Como característica
desta fase, o autor aponta a formação de oligarquias burguesas de domínio mundial que controlam
todo o funcionamento geoeconômico a partir da financeirização. Ele ainda afirma que, as mudanças
gestadas no fim do século XX têm diversas naturezas de transformações[4], pois, para além do âmbito
econômico, é possível visualizar mudanças em nível social, político, cultural etc. O surgimento do
toyotismo, será a expressão mais elementar no que se refere às alterações organizacionais do
trabalho.

As modificações na conjuntura mundial aconteceram tendo o neoliberalismo como mecanismo
político-institucional e ideológico. No contexto da globalização, o mundo vivenciou a articulação
supranacional das unidades de produção, o quer dizer que a economia ultrapassou os limites políticos
e geográficos do globo, e passou a ter como principal característica a possibilidade de movimentação
em todo o mundo. Antunes (1996) concorda com Netto (1996) e afirma que a década de 1990
representou no cenário mundial transformações relevantes com consequências negativas no mundo
do trabalho, seu processo de criação de valores (materiais e espirituais) e sua regulamentação, de
modo que, foi possível observar uma crise no mundo do trabalho no plano objetivo e no subjetivo, de
maneira simultânea e inter-relacionada.

No que se refere ao plano objetivo, diante do avanço tecnológico (substituição da eletromecânica por
eletroeletrônica), houve uma modificação nos processos de trabalho, tendo em vista a sua
flexibilização na produção[5], materializada no toyotismo, este modelo, que modifica o padrão fixo da
acumulação fordista, constitui-se como uma amostra das mais profundas formas de flexibilização no
padrão produtivo e espiritual do trabalho. Foi inaugurado no Japão no pós-guerra e expandido a
partir da década de 1980 para vários países, tem como característica principal o aprofundamento da
ampliação do capital constante em detrimento do capital variável. Pode-se afirmar, que a ideologia
de capital experimenta maior sucesso quando, no plano subjetivo, o mundo do trabalho toma nova
forma, tendo em vista as mudanças que vinham acontecendo no seguimento material.

É simbólico neste sentido, exemplificar a transformação da orientação/ação dos sindicatos que de
combativos passam a ser cooptados pelos interesses do patronato, isto é, nesta nova forma de
regulamentação não se pretende extinguir o sindicato e sim “convertê-lo” à lógica do mercado, sendo
um, dos tantos mecanismos para estabelecer relação “pacífica” entre trabalhadores e capitalismo,
tornando nebulosa a contradição fundamental do sistema capitalista (capital x trabalho).

O novo formato de regulação toyotista exige um trabalhador que doe todas as suas dimensões à
empresa. A ideia é que a empresa também lhe pertence, difundindo-se na subjetividade do
trabalhador; que a “colaboração e entrega total” a empresa, era tão benéfica para o patrão quanto para
ele mesmo, desta forma, o trabalhador não mais precisaria de um supervisor, ele mesmo é seu
próprio vigia, exercendo o autocontrole sobre si e sobre a classe que compõe, fenômeno que para
Alves (2006) atinge os sindicatos os transformado em “sindicatos de empresa”. Outra dimensão
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factual deste modelo de acumulação, é que, requer um trabalho qualificado ou polivalente. Na
aparência, esta realidade parece ampliar os espaços de trabalho e personalizar as funções de cada
trabalhador, mas na essência “estes avanços” não necessariamente são positivos aos trabalhadores,
pois ao mesmo tempo em que, requer novas qualificações desqualifica tantos outros trabalhadores
que estão fora do circuito produtivo e encontram maiores dificuldades para acesso e permanência
(ANTUNES, 1996), (NETTO,1996). Assim, a polivalência exigida nesta nova fase “desespecializa”
o trabalhador e o retira (amplificando as problemática do exercito industrial de reserva) de diversos
sujeitos do processo de produção de valor.

Além disto, como característica inserida no contexto do capitalismo, há forte competitividade
internacional por meio da formação de oligarquias financeiras, estas têm como elemento importante
a “geração de riqueza” por meio da especulação financeira, ou seja, riqueza sem produção material e,
portanto, sem trabalho vivo. A produção de valores de mercadorias, é globalizada e setorizada, as
grandes empresas terceirizam e subcontratam mão de obra para produção mais periférica da
mercadoria e detém-se ao que é mais central na produção. Isto, aliado à tecnologia de ponta,
representa um salto na produtividade e geração de lucro para empresa, enquanto para o trabalhador
representa a redução de empregos ou empregos condicionados à abertura comercial, relações de
contratação precarizadas (exemplo de vínculos temporários sem a mínima oferta de direitos). Sua
forte influência geopolítica aprofunda tal realidade, na medida em que, dita as regras de regulação
dos estados nacionais sobre os direitos sociais do trabalho. Netto (1996, p. 93) salienta que nesta fase
de flexibilização, através dos “mercados informais”, o capital: “[...] vem conjugando modalidades
conhecidas de extração de mais-valia relativa com formas bárbaras de exploração da força de
trabalho, algumas das quais próprias dos primórdios do capitalismo”. As manifestações das
alterações relacionadas ao trabalho dão-se de todas as formas possíveis e atingem todos os espaços
de sua movimentação. O novo tecido do capitalismo que conjuga acumulação flexível e herda traços
do fordismo e taylorismo tem acrescido as diretrizes do toyotismo, promovendo uma estrutura de
profundas contradições sociais.

O movimento supracitado assumirá no contexto brasileiro as expressões da recuperação de lucros por
via de estratégias diversas: busca por nova alocação de indústrias em espaços geográficos com pouca
organização de trabalhadores, realocação por incentivos fiscais por parte do governo, mão- de- obra
abundante e barata, entre outros (ALVES, 2012). Considerando que o Brasil segue as diretrizes
capitalistas, parece óbvio que o caminho para atingir o nível de competitividade internacional é a
busca por polos geográficos que atendam a demanda tipicamente estratégica da indústria: maior
lucratividade com menor custo. Concorda-se com Mattoso (1995) que o desenvolvimento econômico
brasileiro não esteve alinhado à justiça social, fato é, que a história tem demonstrado que o capital é
sempre o vitorioso na relação capital versus trabalho. Este cenário mundial, delimita expressões
marcantes ainda mais marcantes quando visualizado no panorama do Brasil neoliberal, pois
apresenta em alto grau facetas da precarização do trabalho aliadas à desresponsabilização do Estado
em relação aos direitos sociais, o que configura uma situação caótica para os trabalhadores. O
resultado, é um espectro de insegurança e marginalização do trabalho (KAUFMANN, 2002). Apesar
disto, o país vivenciou quadros de profunda a movimentação política, acopladas a um protagonismo
dos sujeitos sociais por direitos, representatividade e combate a exploração do trabalho, esta
“imagem” pode ser destacada no marco da redemocratização brasileira, na década de 1980.

Diante do sistema de ideias neoliberal, paralela a esta efervescência política, o toyotismo, fora
fundamental para a disputa material/subjetiva na correlação de forças entre capital e trabalho. Os
atores sociais do período estavam alinhados a busca democrática, já que, pós Constituição de 1988
vislumbraram outras possibilidades políticas, sociais e econômicas (e teoricamente, não se
submeteriam a níveis extremos de exploração). A “nova forma” de conquista destes sujeitos;
acontece por cima, a ideologia toyotista propagada mundialmente foi o “novo caminho” adotado para
captação da subjetividade dos trabalhadores e suas entidades de representação social. Assim, emerge
uma ruptura no interior da organização dos trabalhadores. É elucidativo quando Alves e Antunes
(2004) afirmam que o século XXI tem como marca uma classe trabalhadora[6] extremamente
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complexa e heterógena, sem identidade de classe. Encontra-se aí, o que outrora Marx afirmou sobre
o trabalho alienado, ou a forma mais cruel deste fenômeno, que se materializa na inserção do
trabalhador no processo produtivo como “coisa” – dando lugar à reificação das relações sociais. [7]

Diante disto, a forte crise do capitalismo desde o último terço do século XX apresenta um quadro
bastante desfavorável em relação aos trabalhadores, sobretudo no que se refere as tentativas de
organização, em nível mundial pois diante da globalização há um acirramento mundial de postos de
trabalho, parafraseando Alves (1998) a classe trabalhadora “confronta-se mundialmente”.

Este “confronto” mundial na busca pela alocação em postos de trabalho, tem como característica
marcante a desorganização dos trabalhadores. Os sindicatos[8] que representam um importante
complexo organizado de luta por direitos sociais e cidadania, vivenciaram/vivenciam as formas mais
abstrusas de fragmentação. Isto representa um retrocesso, já que, este tipo de organização é que
possibilita (em tese) um confronto mais paritário na relação capital/trabalho.

Como já mencionado, a captação da subjetividade do trabalhador, ocorre desde a sua inserção no
processo produtivo como “coisa”, “mercadoria” à alteração nas perspectivas de resistência a
exploração do capital. Alves (2012) em outras palavras afirma que houve uma mudança de
“ideologia de classes” para ideologia “orgânica do capital”, materializadas no sistema toyotista, este
representa a perda das lutas, a perda de consciência de “classe em si e classe para si”, não existe o
trabalhador como sujeito que compõe uma classe, dono da ação política, mas sim, um trabalhador
reprodutor passivo da lógica capitalista; num engajamento estimulado ao mercado e não a luta contra
o capital. De forma mais clara, o autor evidencia um tipo de “institucionalização” da luta, da pseudo
resistência ao capital, chefiada pelo próprio capital e não pelos trabalhadores. A luta coletiva
veiculada pela ação sindical, tornou-se mecanismo de apaziguamento dos trabalhadores, um exemplo
desta realidade é:

[...]a instauração do sindicalismo “por empresa”, surgido nos anos 50 no
Japão, tornou-se uma das pré-condições do próprio desenvolvimento do
toyotismo. Na verdade, é possível considerar, como uma das condições
institucionais do comprometimento operário, a instauração de um
sindicalismo de envolvimento, pró-ativo, que procure colaborar com o capital
na busca de soluções para os problemas da produção de mercadorias.
(ALVES, s/d, p.5).

A fragmentação e fragilização na vanguarda sindical, especialmente no tocante as demandas
espontâneas de luta, na desconstrução da tradição da busca por direitos mais básicos nas relações de
trabalho (como redução da carga horária de trabalho e salários justos), demonstram o sucesso
histórico do sistema toyotista:

O sucesso do sistema Toyota vincula-se, numa perspectiva histórica, às
grandes derrotas da classe operária, à própria decapitação – e neutralização –
do seu “intelectual orgânicos” no plano produtivo: o sindicato industrial, de
classe, transformado num sindicato de empresa, corporativo e interlocutor
exclusivo do capital. Este processo de neutralização político-ideológica da
classe operária no espaço da produção é tão importante para o sucesso do
toyotismo que, no país capitalista de origem, o Japão, uma das passagens
essenciais que asseguram a promoção dos dirigentes e a formação das elites
da empresa Toyota é a atividade sindical. (Idem, p.6).

A realidade brasileira não esteve alheia a este fenômeno, aqui, aliado a todas as características
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supracitadas, os sindicatos vivenciaram um processo de esfacelamento interno (cooptação em relação
ao estado) e externo (movimento capitalista).

2.1 SINDICATOS BRASILEIROS NO CONTEXTO NEOLIBERAL[9]

Na particularidade do Brasil, as lutas organizadas foram reconhecidas institucionalmente por meio
dos sindicatos no governo de Getúlio Vargas, quando em 1930 no contexto de urbanização e
pauperização da população as reivindicações de trabalhadores se ampliam e havia eminente
potencialidade política, pela aglomeração dos trabalhadores na indústria. Vargas é o responsável por
“criar” um tipo de sindicalismo estatal, no qual, mantinha sob sua tutela as ações e movimentações
dos sindicatos. Tal relação foi propagada até meados da década de 1970, com poucas variações de
acordo com o poder político e movimentação capitalista que criava momento histórico singular. E é
essa a característica marcante apresentada por Alves (2006) acerca do plano objetivo da decadência
dos sindicatos, que mesmo quando parecem tomar novas formas e assumir maior protagonismo
social, sofrem alguma ofensiva seja política ou do capital.

É importante destacar que na década de 1970 o Brasil vivenciava um dos seus períodos mais
complexos de destruição da democracia, o período ditatorial iniciado em 1964 afetou a
movimentação dos sujeitos políticos o que implicou numa repressão significativa das organizações
de trabalhadores, inclusive dos sindicatos. Entretanto a participação destes atores no período de
redemocratização fora fundamental na retomada da democracia brasileira, colaborando para a
construção da Constituição Federal de 1988, esse movimento de importante revelo viria a ser
novamente “abafado” nas décadas seguintes com o advento neoliberal.

[...] a crise iniciada a partir dos anos 1970, o capitalismo experimenta uma
longa fase de sua retração, vivencia uma crise sem precedentes. Neste sentido
a partir deste decêndio, são variadas as estratégias de recuperação das suas
taxas de lucro, sendo o mundo do trabalho o mais impactado pela tentativa de
sua recomposição afetando os trabalhadores, que estão visceralmente ligados
à reprodução do sistema. As formas de recomposição das taxas de lucro do
capital, têm dimensões mais cruéis no contexto sócio histórico de cada país,
além disto, as suas estratégias excedem a dimensão econômica, a prova disso
é que no pós 70 o capitalismo utiliza-se de estratégias políticas, sociais,
culturais midiáticas que possibilitem sua recuperação. No contexto da
globalização, financeirização ou mundialização do capital é que se propaga a
ideologia neoliberal como carro chefe deste processo de acumulação e
tentativa de superação da crise. (SANTOS, 2018, p.4)

O avanço neoliberal emerge como a expressão desta ofensiva.

Apesar de uma nova forma de luta engajada dos sujeitos sociais emergir na resistência a ditadura
militar, esta nova forma assim como a que fora estabelecida em Vargas, gerou conflitos quanto a sua
real natureza- dualidade entre o ideal de cooptação e reformismo ou revolução e combate ao capital.
O “novo sindicalismo” que em tese, deveria representar a expressão do “moderno” combate da classe
trabalhadora emergente em 1980 na redemocratização para a construção de novas formas de
participação social, tem seus objetivos condicionados a cultura neoliberal (ALVES, 1998).

Antunes e Silva (2014) concordam com esta afirmativa e salientam que este processo de construção
de um “novo sindicalismo”, criado no complexo cenário ditatorial, começa a dar sinais de falência já
no final de 1980:

[...] já começavam a despontar as tendências econômicas, políticas e
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ideológicas que foram responsáveis pela inserção do sindicalismo brasileiro
na onda regressiva, resultado tanto da reestruturação produtiva em curso em
escala global, como da emergência da pragmática neoliberal e da
financeirização do capital, que passaram a exigir mudanças significativas no
mundo do trabalho. Esta processualidade complexa trouxe fortes
consequências também para os organismos representativos da classe
trabalhadora.(ANTUNES; SILVA, 2014, p.512)

Existiu desta forma, traços de continuidade da tutela estatal (e esta tutela, aprofundada pelas
diretrizes neoliberais) que pareciam ter desaparecido. Alves (2006) e Ferraz (2014) compreendem a
dissintonia que esta realidade viria a ter nos anos subsequentes, no que chamam de “corporativismo
estatal” e neocorporativismo que tornaram-se constituinte dos sindicatos. Este neocorparativismo
tinha cunho prepositivo, conciliador, não combativo, o que acabou gerando uma crise de
“sindicalismo brasileiro” no quesito político- ideológico. De formas distintas os autores apresentam o
que pode ter gerado esta crise na estrutura sindical. Ferraz (2014) testifica que esse corporativismo
assume duas diferenciadas formas:

O corporativismo pode assumir duas formas, estatal e societária,
diferenciadas pelo padrão de relação da estrutura sindical com o Estado. No
primeiro caso, os sindicatos seriam criados pelo Estado e, no segundo,
surgiriam “espontaneamente” da sociedade (Idem, p. 126). Entretanto, a
migração do corporativismo estatal para o societário seria difícil devido à
“dependência do passado” e ao fato de a sociedade moderna apresentar novas
demandas que não “caberiam” nos pressupostos da especialização funcional e
da organização hierárquica presentes nas suas duas formas. (FERRAZ, 2014,
p.110).

O agravante para o autor, neste sentido, é o fato de, os sindicatos em tempos de neoliberalismo
apresentarem uma tendência imediata a concentração e centralização das discussões e tomadas de
decisões, Alves (2006) concorda e acrescenta que se trata de uma alteração na real direção objetiva
das funções políticas, econômicas e culturais que pertencem ao sindicatos dos trabalhadores, em
outras palavras os reflexos disto “[...] são a atomização, a fragmentação da luta de classe e a
submissão do movimento sindical à hegemonia de uma fração de classe, a oligarquia sindical, capaz
de manipular a base contra “seus reais interesses”. (FERRAZ, 2014, p.114).

Há então uma crise no “novo sindicalismo”. Esta crise representa uma distopia, que em nada se
assemelha ao que fora proposto em termos de luta organizada autônoma e livre da tutela estatal. Este
conflito tem lugar no plano objetivo e subjetivo. No cenário objetivo destaca-se como elemento
preponderante o movimento do capital, que culmina em sua capacidade orgânica de produzir
desumanidades, impõe o desemprego estrutural, a precarização do trabalho, seja nas formas de
organização ou vinculação (temporário, terceirizado) que tem potencial de desmobilização da luta
(fenômeno que atinge até mesmo as grandes vanguardas sindicais, a exemplo da Central Única dos
Trabalhadores e Força Sindical). No contexto subjetivo, a falência do ideal anarco-sindincalista
embebido na nova ideologia política de mercado e não de massa, são decisivos na fragmentação
espontânea e/ou liderada pelo patronato.

O movimento econômico assumido no Brasil alinhado as diretrizes neoliberais manifestou as
diversas formas de separação da classe trabalhadora por meio da flexibilização do trabalho. Um
destaque para o acirramento destas problemáticas pôde ser vistos, sobretudo nos governos[10] de
Fernando Henrrique Cardoso e Fernando Collor. Logo mais, a vitória do presidente Luís Inácio Lula
da Silva que parecia dar o indicativo de rompimento com essa lógica, na verdade mantém elementos
de continuidade[11]. Sua eleição que deveria representar a vitória da classe trabalhadora (já que, era
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integrante do Partido dos Trabalhadores) diante da ofensiva do capital foi descontruída por algumas
de suas ações econômicas e políticas.

Com um aparente “conforto” entre as partes, sindicatos ficaram muito mais alinhados as decisões
que vinham do poder executivo. É o que Antunes e Silva (2014) chamam de “fetichização da
negociação”, revelando uma continuidade do que fora feito em Vargas; numa espécie de barganha
por vantagens burocráticas que alteram de forma importante o perfil das lideranças sindicais. Assim,
o sindicalismo de classe dá lugar a um sindicalismo cooptado, que em nada se assemelha as frentes
de luta que estabeleceram correlações de forças no período de redemocratização brasileiro. Este
sindicalismo, rompe com a gênese teórica, política e ideológica do que fora pensado. O genuíno
“novo sindicalismo” na verdade, representa as tradições mais “modernas e progressistas” de luta de
classe, ele era de:

[...] origem no setor moderno da economia, autonomia frente aos partidos e
ao Estado, organização voltada a base e impeto reivindicativo direcionado
para o interesse dos trabalhadores.[...] este sindicalismo seria uma ruptura
com as praticas estabelecidas no passado.[...] O “Novo Sindicalismo”
agregava sob sua rubrica uma serie de forcas distintas entre si, mas que
tinham em comum o posicionamento contrário aqueles outros setores que
classificavam como reformistas e/ou pelegos e que, segundo sua visão,
através de um sindicalismo de colaboração de classes, entravavam o
desenvolvimento da luta dos trabalhadores em busca de suas reivindicações.
(SANTANA,1998, p.19).

A perspectiva vislumbrada para o sindicalismo nascente demonstra então um direcionamento
nebuloso. Tal realidade esculpe que, as lutas e conquistas travadas ao final da década 1970 a
1980[12] pouco ecoaram nos anos subsequentes.

A tradição sindical que marcou a história em ações como greve do ABC paulista (de onde
construiu-se a emblemática imagem do metalurgico Luís Inácio Lula da Silva), propiciou o
surgimento do Partido dos Trabalhadores, ampliou as representações sociais pelos movimentos
sociais, possibilitou a criação de Centrais Sindicais que são decisivas na participação de construção
de políticas públicas etc, parecem ter ruído na era neoliberal.

Diante disto, há também um desgaste na perspectiva ideológica de construção de uma nova ordem
societária outrora “unificada” pela esquerda brasileira, que encabeçava a importância da organização,
da fomentação educativa, ideológica e teórica, sendo locus do surgimento de intelectuais orgânicos,
parece deteriorar-se na nova dialética imposta pela sociedade capitalista. A utopia de classe foi
sucumbida a utopia de mercado (ALVES, 2012).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Defende-se que os processos ocorridos após a transformação da base econômica do país,
manifestam-se, nomeadamente na crescente miséria da população, o movimento capitalista, aliado às
particularidades sociais e históricas do Brasil, teve como principal estratégia de acumulação de
riqueza a utilização de superexploração de trabalhadores. (ANTUNES, 1996). Esta realidade tem
importantes reverberações na baixa organização e tradição industrial de trabalhadores, aliada a um
passado histórico de exploração e atraso (indústria tardia), culminando na condição periférica, porém
estratégica, no desenho mundial de localização geográfica do trabalho. Pensar este processo implica
compreender que peculiaridades políticas, culturais, regionais incidem nesta realidade, entretanto, é
primordial a percepção de que o Brasil faz parte de um desenho macro, no qual suas linhas são
traçadas pelas diretrizes capitalistas em nível global. Isto imprime um enredamento que para fins
deste trabalho não poderá ser alcançado, todavia, como divisor importante e ineliminável da
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condição que se encontra a organização da classe trabalhadora brasileira atualmente, podem ser
percebidas no olhar da movimentação política que aconteceu no passado. Cenário esse que, diga-se
de passagem, pouco ou nada lembra as conquistas que a população havia apropriado-se com a
aprovação do texto constitucional de 1988.

Não restam dúvidas que os espaços de sindicatos são um importante instrumento democrático, locus
extremamente importante no processo de politização dos sujeitos, espaço de formação e construção
da ação política por/para “novos e velhos” atores sociais. Entretanto, como associação componente e
inserida na malha da dinâmica capitalista, notoriamente, sua ofensiva tem impacto na estrutura destas
organizações (assim como outros espaços sociais). O cooptação da subjetividade de seus indivíduos
tem demonstrado que os sindicatos (em sua maioria) estão a serviço do capital, ou mesmo de
interesse individuais a despeito dos coletivos (SANTANA, 1998), descaracterizando sua função
ontológica.

Isto não invalida (por completo) seu potencial na defesa e fiscalização dos direitos e na alteração da
realidade social, diante da ofensiva do capital. Do ponto de vista prático o afastamento da tradição
(genuína) sindical da correlação de força no capitalismo, materializa muito além da perda de direitos,
trás consigo a perda da identidade como ator protagonista da história, faz emergir sujeitos que não
resistem, mas rendem-se a esfera do mercado, que se digladiam por sobrevivência individual e não
coletiva. A perda da cultura de greve, a alteração nas formas de barganha e negociação com
patronato (sem conteúdo político ideológico), são manifestações importantes desta realidade.

O esforço feito até aqui representa a análise de alguns processos históricos, que, numa dialética
constante oferecem subsídios para a reflexão da atual conjuntura político e econômica do Brasil que
interferem/constroem/desconstroem estas organizações democráticas. Não há possibilidade de
encontrar “soluções milagrosas” para a condição objetiva e subjetiva destes coletivos, há de se
refletir sobre os equívocos que ocorreram no passado com vistas de transformar o futuro. Para isso é
necessário oxigenar o ideário de classe, retomar os trabalhos de base e romper com a fragmentação
histórica político-partidária. Essa discussão tão cara aos trabalhadores deve ser reacendida e
assumida com o compromisso de “reinventar” a atual prática sindical, em que pese o risco dele ser
destruído no capitalismo. Concorda-se com Alves (2006, p.470) que é necessário descontruir “[...]a
ideologia do sindicalismo que não consegue destilar esperança e catalisar forças anímicas capazes de
mobilizar novas utopias sociais no imaginário de largos espectros no mundo do trabalho”.
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[1] Jorge Mattoso (1995) em seu livro “A Desordem do Trabalho” considera que essas novas
tendências podem ser visualizadas como um conjunto de fenômenos tão novos que foram chamadas
pelo de “Terceira Revolução Industrial”.
[2] Originalmente a discussão sobre o papel dos sindicatos como instrumento de resistência dos
trabalhadores surgiu na construção do projeto de dissertação intitulado “RESTRUTURAÇÃO
PRODUTIVA NA EXPERIÊNCIA DOS TRABALHADORES DA VULCABRÁS/ AZALÉIA
EM FREI PAULO (SE)”. A partir das reflexões estabelecidas nas aulas de Política social:
descentralização, intersetorialidade, participação e controle social, foi possível construir uma análise
de maior relevo sobre a participação e/ou não dos trabalhadores na defesa de direitos.
[3] Tratou-se de uma iniciativa política econômica que foi responsável por inserir a agenda
neoliberal principalmente nos países de terceiro mundo. O consenso de Washington baseou-se
sobretudo em diretrizes como: Reforma fiscal, abertura econômica, politica de privatizações e
redução fiscal do Estado em políticas sociais.
[4]O autor esboça que diante da entrada do novo século as mudanças aconteceram em diversas
instâncias da sociedade. “As transformações sociais no nível social não se reduzem obviamente, ás
alterações na estrutura de classes [...] Elas estão vinculadas as profundas modificações no perfil
demográfico das populações [...], à expansão urbana [...] ao crescimento das atividades de serviços, à
difusão da educação formal [...] e aos novos circuitos de comunicação social. [...] Rebatendo na
estrutura da família e muito ligadas às transformações de natureza cultural [...], convencionam os
padrões de sociabilidade.”(NETTO, 1996, p. 95).
[5] Antunes (1996, p. 80) trata de um novo modelo de acumulação que difere do fordismo:
“Diferentemente, tem-se um sistema que responde imediata e diretamente as demandas que são
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colocadas e que possui a flexibilidade para alterar o processo produtivo de modo que não se opere
com grandes estoques, mas com estoque mínimo, flexível, que se adeque a essas alterações
cotidianas do mercado. Enfim um processo produtível flexível que atenda esta ou aquela demanda
com mais rapidez, sem aquela rigidez característica da produção em linda de montagem do tipo
fordista.
[6] “[...] compreende a totalidade dos assalariados, homens e mulheres que vivem da venda da sua
força de trabalho, não se restringindo aos trabalhadores manuais diretos, incorporando também a
totalidade do trabalho social, a totalidade do trabalho coletivo que vende sua força de trabalho como
mercadoria em troca de salário.” (ALVES; ANTUNES, 2004, p.442).

[7] Uma tendência importante deste fenômeno é apontada pela sociologia do trabalho. Aponta que
esta nova “era” do trabalho, baseia-se justamente no pressuposto que a diminuição dos postos de
trabalho nas indústrias -que são mais organizados e herdeiros da tradição fordista/taylorista- tende a
aumentar trabalhadores nos serviços desregulamentados, de pouca estabilidade, gerando a redução
ainda maior de organização, ao passo que há o aumento de trabalhadores terceirizados em trabalhos
não fixos e temporários.
[8] Os sindicatos são organizações de representação dos interesses dos trabalhadores, criadas para
compensar o poder dos empregadores na relação contratual sempre desigual e reconhecidamente
conflituosa entre capital e trabalho. “Nascem na primeira metade do século XIX, como reação às
precárias condições de trabalho e remuneração a que estão submetidos os trabalhadores no
capitalismo”. (DIEESE, 2015, p.2)
[9] “O neoliberalismo surgiu na América Latina com a instauração da autocracia burguesa nos anos
1970. A partir de então até o início do século XXI, a agenda política da região girou em torno do
Consenso de Washington, que previa uma série de medidas para acabar com a crise da dívida
externa, a estagnação econômica e os altos índices inflacionários. Em essência, as medidas do
Consenso representaram a vitória políticocultural da burguesia rentista e prepararam o terreno para a
inserção da América Latina na etapa contemporânea do imperialismo, na qual a região se torna uma
plataforma de valorização dos capitais estrangeiros por meio de compras e expropriações maciças de
bens públicos e da especulação financeira.” (CASTELO, 2012, p. 630).

[10] “A política neoliberal de abertura comercial do governo Collor, que prossegue no decorrer da
década sob os governos Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, significou a destruição de
cadeias produtivas na indústria brasileira, com empresas sendo fechadas por não conseguirem
concorrer com produtos estrangeiros, e, portanto, o crescimento do desemprego de massa. Nesse
período, as grandes empresas foram obrigadas a intensificar a reestruturação produtiva colocando o
sindicalismo na defensiva diante do cenário hostil – governos anti-sindicalistas e recessão econômica
com desemprego crescente.”(ALVES, 2009, p.193)
[11] Há no governo Lula, uma “nova” forma de regulação de diálogo com o neoliberalismo. A
expressão disto pode ser visualizada no lugar do FMI e da OMC em seu governo (a própria Carta aos
Brasileiros de Lula em 2002 que anuncia a proposta de economia política que estava sendo
apresentada em harmonia com o receituário do FMI para o Brasil). Para além disto, a construção de
sua base política híbrida foi representada por nomes que não compunham as organizações de base
–CUT, MST- demonstrou a perda de importantes bases ideológicas do PT. O hibridismo partidário se
mostra nos seus integrantes: José de Alencar, como vice na chapa, grande empresário brasileiro com
forte acesso a CNI e poder de articulação com o empresariado. Como ministro da fazenda, num
primeiro momento Antônio Palocci, com o objetivo de mostrar que haveria pragmatismo e controle
de gastos no governo (sua experiência administrativa como prefeito de Ribeirão Preto fora marcada
por uma forte aproximação com o setor privado, liderando, inclusive, uma das primeiras experiências
de privatização no setor de saneamento básico no país, em sua primeira gestão como prefeito).
Henrique Meireles ex-presidente do BankBoston assumiu a gestão do Banco Central como forma de
trazer os Banqueiros e o todo o mercado financeiro para o governo, dessa forma empresários,
banqueiros e trabalhadores se sentiam contemplados pela equipe de governo. A ideia de consenso
neoliberal não segue apenas estes nomes, mas a própria condução do governo Lula na cooptação dos
trabalhadores. Estes, comtemplados pela política de aumento do salário mínimo e as políticas de
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distribuição de renda, os empresários beneficiados pela nova lei das PPP’s, pelo crescimento da
construção civil fomentado pelas obras do Estado e pela injeção de crédito, e o mercado financeiro
beneficiado pelos altos juros, oferece um panorama geral de seu governo. (GREMMAUD;
VASCONCELOS; JÚNIOR, 2012).
[12] [...] o Movimento Sindical brasileiro, além da organização e defesa dos direitos da classe
trabalhadora, tem exercido um importante papel na vida política nacional. Destaca-se sua atuação no
combate à ditadura e na luta pela redemocratização do país, nas campanhas pela anistia, pelas
eleições diretas para presidente da República e pela convocação de uma Assembleia Nacional
Constituinte. A atuação dos sindicatos nos Comitês Pró-Participação Popular na Constituinte
contribuiu decisivamente para que a Constituição de 1988 reservasse todo o Artigo 7º, com 34
incisos, aos direitos dos trabalhadores, ali reconhecidos como fundamentais. (DIEESE, 2015, p.3)
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