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História e Transformações do Sindicalismo Brasileiro* 
 

     Sergio Leite Lopes1 
 

1. Introdução 
 
O sindicalismo brasileiro tornou-se um dos principais atores da vida política e social 
do país a partir das greves de 1978 e 1979 e da reconstrução e renovação da estrutura 
sindical –isto é, das relações entre os sindicatos e o Estado- que se seguiram a tais 
acontecimentos. Partindo de uma situação de imbricação com o aparelho de Estado, 
tendo na sua base o sindicato denominado de “oficial” e corporativo, esta estrutura 
sindical transformou-se de forma considerável durante estes vinte últimos anos, numa 
direção indicativa de fenômenos de democratização do Estado –mesmo se os 
mecanismos de mercado, favorecidos pelo Estado recentemente, tenham propiciado 
aspectos negativos sobre o mercado de trabalho, afetando o desenvolvimento do 
associativismo. 

 

                                                 
* Uma primeira versão deste artigo foi apresentado como comunicação para o seminário “Social 
movements in the South (Brazil, India, South Africa)”, Harvard University, School of 
Government John F. Kennedy, 16 - 20 de maio de 2002. 
1 Antropólogo, professor associado do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. Fez graduação em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
(1969), mestrado em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1975) e 
doutorado em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1986). Fez pós-
doutorado na Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris (1988-1990). É professor do 
Museu Nacional-UFRJ desde 1978. Foi professor visitante na Universidade Federal de 
Pernambuco (2002-2005). 
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Este processo de democratização tendo o sindicalismo por centro (nos últimos 20 anos) 
ultrapassou o nível alcançado no fim dos anos 50 e início dos anos 60 pelo movimento 
sindical do período 1945-1964 interrompido pelo regime militar. 

 
Tal impulso se deve em grande parte à luta por reivindicações específicas –no contexto 
de baixos salários e más condições de trabalho– embora tais reivindicações se 
situassem no quadro mais geral de luta pelas liberdades de associação, pela afirmação 
de uma identidade de trabalhador, por direitos sociais e de cidadania. 

 
O movimento sindical no Brasil nos anos 80 se situa a contracorrente daquilo que se 
passa na Europa, nos EUA e também em vários países da América Latina: há um 
enorme crescimento do movimento sindical. Para compreender isso deve-se atentar 
para a sede de  associatividade após um longo período de ditadura, uma vontade de 
afirmação da reivindicação de direitos num contexto de relações de trabalho 
autoritárias. Deve-se observar também o complexo movimento de autonomização no 
interior da estrutura sindical pelos sindicalistas de base e dirigentes sindicais querendo 
liberar-se da tutela do Estado.   

 
Com efeito, a estrutura sindical construída no Brasil entre os anos 30 e 40 –na maior 
parte do tempo sob regimes autoritários– sobreviveu e permaneceu, com adaptações 
flexibilizadoras da conjuntura política do período democrático entre 1945 e 1964, para 
ser de novo ajustada e tornada rígida no regime militar entre 1964 e 1985. Só com a 
Constituição de 1988 é que esta estrutura sindical começa a ser abalada (ela já o tinha 
sido pelo movimento sindical iniciado em 1978).  

 
Assim, durante aqueles anos, uma nova parcela do sindicalismo se fez afirmar no 
espaço público. Ao lado dos grupos operários dos setores mais industrializados e 
modernos como os metalúrgicos, operários do petróleo, da indústria química, e de 
serviços urbanos como os empregados de bancos, há também o enorme crescimento do 
sindicalismo dos trabalhadores rurais. Estes últimos estavam excluídos da organização 
sindical dos anos 30 e 40, e haviam lutado pela possibilidade de associação legal 
durante os anos 50 e 60. Após sua legalização em 1963, o movimento sindical de 
trabalhadores rurais não parou de crescer, mesmo durante o regime militar, fazendo a 
assistência social e jurídica de seus associados, a mediação na extensão da 
aposentadoria aos trabalhadores rurais, a defesa de direitos desrespeitados 
sistematicamente pelos proprietários rurais. Também durante os anos 80 os 
funcionários públicos lutam pela possibilidade de sindicalização, direito finalmente 
adquirido na Constituição de 1988.  

 
Apesar desse crescimento em extensão e em prática sindical efetiva, muitos 
observadores sub-estimam estas transformações, sob o argumento que certos 
princípios do corporativismo estatal da estrutura sindical datando dos anos 30 
estariam ainda vigentes como o imposto sindical e a unicidade sindical. Somente o 
poder de intervenção do Ministério do Trabalho sobre os sindicatos foi abolida pela 
Constituição de 1988. Seria assim necessário abolir tais constrangimentos e limitações 
corporativistas através de novas leis, indo contra a inércia sindical. No entanto, 
olhando-se de forma mais cuidadosa as transformações dos últimos anos, pode-se 
verificar que tais limitações foram erodidas pela ação do sindicalismo ele próprio. O 
que nos dá a ocasião de examinarmos as transformações dos últimos anos. Antes disso, 
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no entanto, vamos esboçar uma reconstituição histórica do sindicalismo brasileiro 
desde os anos 1930 para se compreender as transformações recentes.  
 

 
2. Uma legislação sindical corporativa sob medida 

 
Uma das primeiras medidas do governo provisório surgido com a revolução de 
outubro de 1930 foi a criação em novembro do Ministério do Trabalho. No mês de 
março de 1931 um decreto desse mesmo governo estabelece novas regras para a 
organização sindical.  

 
A lei anterior, de 1907, assim como o sindicalismo que nela se baseou até 1931, foram 
obscurecidos ou mesmo apagados pela produção jurídica, apologética e autoritária, em 
particular aquela dos pensadores sociais ligados ao Estado Novo. Esta produção negou 
com efeito a capacidade do sindicalismo anterior de promover uma ação permanente e 
se focalizou sobre uma explicação fundada na fraca propensão do povo à associação, 
resultante da estrutura social marcada pela escravidão (que só foi abolida, no Brasil, 
em 1888).2  

 
A idéia da insuficiência de iniciativa associativa do povo não está ausente das 
intenções dos redatores do decreto sobre a sindicalização de março de 1931. Os juristas 
que o conceberam, ligados anteriormente ao movimento operário dos anos 1910 e 1920 
(advogados dos sindicatos e publicistas que aderiram ao movimento político anti-
oligárquico que se tornou “governo revolucionário” em 1930), justificam sua 
participação no Ministério do Trabalho para reforçar e estender o sindicalismo, 
emprestando-lhe a força do direito social e do Estado. Analisado retrospectivamente, o 
decreto de 1931 desencadeara um processo de controle do sindicalismo pelo Estado. O 
Ministério do Trabalho reconhece, autoriza o funcionamento e investe o sindicato de 
poderes delegados. Ele só habilita um único sindicato por grupo profissional –aquele 
que conta com mais associados- no território de representação considerado, geralmente 
o município. Consideradas a partir de então como “instituições de colaboração com o 
Estado”, quaisquer manifestações tidas como políticas ou ideológicas lhes são a partir 
de então interditadas. Tais princípios no entanto não impedem, até 1935, nem 
movimentos de greve nem um pluralismo sindical de fato3.  
                                                 
2 A lei de 1907, inspirada na lei francesa de 1884, outorga aos sindicatos a personalidade 
jurídica : eles podem representar na justiça seus associados, adquirir bens, organizar sociedades 
de auxílio mútuo. Essas determinações são pouco numerosas : basta fazer o depósito no tabelião 
dos estatutos, das atas de instalação e da lista nominal dos dirigentes com a indicação da 
nacionalidade, idade, residencia e profissão. Esses últimos devem ser brasileiros natos ou 
naturalizados, residentes depois de cinco anos no país e gozar de direitos cívicos. Um último 
artigo dessa lei recomenda a adoção de câmaras sindicais mistas entre sindicatos patronais e 
sindicatos operários, ou até mesmo a criação de sindicatos mistos. De fato, a lei favorecea 
criação de sindicatos operários por profissão, conforme as características artesanais dos setores 
industriais do início do século. 
3 Em 1934 um outro decreto modifica as regras de funcionamento das organizações sindicais, 
permitindo a existencia de vários sindicatos por base territorial profissional (a Constituição de 
1934 prevê o princípio da pluralidade sindical). Esta reivindicação de pluralidade, levada 
adiante pela Igreja católica e suas associações, finalmente aprovada pela assembléia constituinte 
e adotada na nova constituição, provocou a sabotagem dos altos funcionários do ministério do 
trabalho. Em 1935, a interdição de um importante movimento de frente popular de esquerda 
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O golpe de Estado de 1937 abre o período de ditadura do Estado Novo. A nova lei 
sindical de 1939 visa aplicar “na letra e no espírito da lei”, a Constituição de 1937. 
Doravante a unicidade sindical por grupo profissional é imposta, um estatuto-padrão 
para a organização interna do sindicato é adotada e uma carta de reconhecimento 
sindical –outorgada após múltiplos formalidades administrativas– é instaurada. 
Todavia a adesão sindical resta facultativa. Em julho de 1940, o imposto sindical 
(pagamento obrigatório de um dia de salário) é instituído, e a sua cobrança, em 
benefício do Banco do Brasil que o redistribui, se faz diretamente sobre a folha de 
pagamento. Somente os aderentes ao sindicato –aqueles que pagam uma contribuição 
além do imposto sindical– podem auferir vantagens da sindicalização. O imposto é 
assim um meio de pressão e de controle do ministério sobre a organização sindical. 

 
Em 1º de maio de 1943 Getúlio Vargas anuncia a promulgação de um código de leis 
que agrupa e sistematiza o conjunto impressionante de medidas  tomadas desde 1930, 
cuja complexidade e orientações por vezes contraditórias poderiam trazer malefícios à 
eficácia governamental num domínio estratégico da política do regime. 

 
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com seus 922 artigos tornou-se o 
documento legal mais difundido no Brasil. Nos seus capítulos relativos aos sindicatos, 
além da organização de um controle rígido do Ministério sobre a organização sindical 
(unicidade sindical, outorga seletiva do reconhecimento sindical e eventualmente sua 
retirada, inspeção do funcionamento do sindicato, possibilidade de cassação de seus 
dirigentes, imposto sindical), a CLT prevê ainda um enquadramento sindical. Trata-se de 
uma classificação das atividades econômicas das empresas que reagrupam 
paralelamente confederações setoriais, sem ligações entre elas, de um lado os 
empregadores, de outro lado os assalariados. Não existem centrais ou confederações 
gerais sindicais: o vértice oculto da pirâmide é o Ministério do Trabalho. Se certas 
denominações profissionais e sindicais das organizações anteriores a 1930 são 
retomadas, em regra geral a renovação da classificação é considerável. Os funcionários 
públicos não podem se beneficiar da lei; os trabalhadores rurais também permanecem 
à margem dela. As organizações patronais anteriores se reconvertem em sindicatos 
enquanto as associações rurais dos grandes proprietários fundiários continuam a 
existir. 

 
A parte final da CLT previa a organização da justiça do trabalho composta de 
magistrados representando os empregados e assalariados nomeados a partir de uma 
lista estabelecida pelas federações e confederações sindicais. Esses tribunais em todos 
os níveis da hierarquia eram presididos por um representante do Estado brasileiro. 

 
A figura do pelego e o fenômeno do peleguismo que estigmatiza o dirigente sindical 
servil ao patronato ou ao governo –em referência ao pedaço de pele de carneiro 
colocado entre o cavalo e o cavaleiro para diminuir a fricção da montaria– tem aqui um 
                                                                                                                                               
recentemente criado,  desencadeando uma tentativa de insurreição de jovens militares de 
esquerda, provocou uma repressão mais forte contra muitos sindicatos, colocados sob o 
controle do ministério do trabalho. Os restos de autonomia sindical que subsistiam entre 1930 e 
1935 entram em colapso. Uma lei de segurança nacional é promulgada, e, no âmbito sindical, o 
ministério do trabalho examina os antecedentes políticos e ideológicos de todo candidato a 
eleições sindicais.   
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espaço de desenvolvimento importante. A vontade de canalizar os conflitos pela via 
administrativa tem a estrutura sindical oficial por campo propício e favorece o 
enraizamento do peleguismo, sistema de prebendas oferecidas aos representantes dos 
assalariados. O sistema de seguridade social que se desenvolve nos anos 1950-60 será 
assim uma outra fonte de relações clientelistas entre o Estado e os sindicatos. Pouco 
estudada na literatura sociológica clássica, sua importância no estudo do sindicalismo 
brasileiro só será reconhecida no final dos anos 70.        

 
Institucionalizadas nos anos 30 e 40, as leis do trabalho sobreviveram ao contexto da 
conjuntura política que lhes deu origem, em particular o Estado Novo. O pessoal 
político herdeiro do regime anterior é majoritário na Assembléia Constituinte de 1946 
para restabelecer um regime democrático. A oposição liberal de direita não tem 
interesse no relaxamento dos controles sobre os sindicatos operários, e o Partido 
Comunista, preocupado em manter sua precária legalidade, é tentado por alianças com 
Vargas. Os dirigentes sindicais surgidos durante o Estado Novo não se mobilizam em 
torno de reformas sindicais. Um artigo da Constituição de 1946 prevê a liberdade de 
associação sindical, mas remete a uma regulamentação por via de legislação ordinária. 
Por essa via a CLT é mantida intacta: não houve mobilização no parlamento para sua 
reforma. Para evitar a renovação sindical em torno do partido comunista, o governo do 
novo presidente da república, o marechal E. Dutra, ex-ministro da guerra, eleito em 
sufrágio universal, faz adiar as eleições sindicais até 1950, mantendo o mesmo 
contingente de dirigentes sindicais e prolongando a prática dos atestados ideológicos4 
para selecionar todo novo dirigente eleito.    
A estrutura sindical permaneceu assim a mesma, com desenvolvimentos em extensão, 
com o direito à sindicalização para os trabalhadores rurais em 1963, e a previdência 
social para esses mesmos trabalhadores no início dos anos 70. O controle sobre os 
sindicatos de trabalhadores permitido pela legislação foi menos aplicado em 
conjunturas políticas mais democráticas e mais aplicado e intensificado nos períodos 
autoritários.  

 
Essa longa permanência da estrutura institucional das leis do trabalho e dos sindicatos 
tem conseqüências na própria interiorização e  naturalização das práticas pelos 
próprios agentes sociais, e, em particular, pelos trabalhadores. Os trabalhadores 
quando entram no mercado de trabalho encontram as leis do trabalho já estabelecidas. 
Elas formam o horizonte dos direitos e das reivindicações. As regras do jogo já prontas, 
como as classificações e os enquadramentos sindicais, se impõem assim aos 
trabalhadores individuais que podem experimentar sua transformação em 
trabalhadores através de atos estatais simples tornando-se socialmente naturalizadas. 
O registro da identidade civil não atinge freqüentemente uma parte da população 
senão através de procedimentos administrativos preliminares ao recrutamento para o 
trabalho.  

 

                                                 
4 Em 1944 um decreto ministerial institucionalizava a prática dos « atestados ideológicos », já 
informalmente em vigor desde 1935, exigindo de todo candidato às eleições sindicais que faça 
prova de conformidade ideológica por intermédio de um documento escrito oficial fornecido 
pela polícia política aom ministério do trabalho. Os atestados, que impediam assim a 
apresentação de candidaturas politicamente suspeitas pelo regime autoritário, foram 
oficialmente suprimidas em 1952. Mas desde 1964 os controles sobre os candidatos aos postos 
sindicais foram novamente reforçados.  
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Assim, nas fábricas têxteis disseminadas pelo interior do país, o recrutamento de 
camponeses e trabalhadores rurais fazia chegar nas cidades e vilas operárias 
trabalhadores sem certidão de nascimento nem carteira de identidade. Esses 
trabalhadores só passam a ter seus títulos de identificação através das empresas, as 
quais muitas vezes providenciavam a própria requisição de certidões de nascimento de 
seus novos trabalhadores (que não as possuíam) aos cartórios para posteriormente 
incluí-los nas fichas padrão de empregados estabelecidas desde 1935 pelo Ministério 
do Trabalho. A carteira de trabalho, instituída em 1932 e objeto de campanhas 
periódicas de fornecimento aos trabalhadores através dos sindicatos, adquire em 1943, 
com a CLT, a qualidade de título equivalente a uma carteira de identidade e torna-se o 
documento mais difundido e mais importante para a população trabalhadora. As leis 
sociais dos anos 30 e 40, menos estudadas pelos especialistas do sindicalismo voltados 
para a análise estrita das leis sindicais, pesam sobre a constituição de uma identidade 
social para grandes populações de trabalhadores, na medida mesma em que elas lhes 
atestam uma cidadania social.  

 
Quando da criação de sindicatos nas pequenas ou médias cidades industriais, a 
imposição da lei e as sanções do Estado podem ajudar na sua consolidação contra a 
reação patronal. (Mas essa sanção estatal pode também se voltar contra os operários e 
limitar a atividade sindical já estabelecida, como foi o caso de alguns sindicatos mais 
mobilizados nas capitais). 

 
3. Aspectos contraditórios do sindicalismo corporativista e sua apropriação 

pelos trabalhadores 
 
A herança das leis sociais e também da estrutura sindical controlada pelo Estado 
apresenta aspectos de uma dupla verdade durante o período do regime militar. Se por 
um lado houve repressão às lideranças, aos conflitos e reivindicações dos 
trabalhadores; por outro lado o movimento de longa duração da ampliação da 
sindicalização pode se realizar, principalmente através da ampliação em direção aos 
trabalhadores rurais. Assim, não somente esses últimos mas também os trabalhadores 
industriais em pequenas cidades puderam utilizar-se de redes de mobilização e 
sociabilidade mínimas para reivindicação de direitos na justiça do trabalho. Tais 
questões atravessam todas as conjunturas políticas e permitem a continuidade do 
conflito mesmo sob os períodos mais repressivos pela via de uma apropriação seletiva 
das leis em grande parte concebidas para controlar os trabalhadores. Assim, a 
expansão do sindicalismo rural depois de 1968 mesmo sob o regime militar deve-se 
muito ao fato que as relações de dominação às quais estão submetidos os trabalhadores 
agrícolas incluem sistematicamente aspectos que estão em infração às leis do trabalho. 
Os trabalhos sobre sindicalismo rural, habitualmente desconsiderados nos ensaios mais 
gerais sobre o sindicalismo, podem esclarecer muitos aspectos menos evidentes do 
sindicalismo urbano.     

 
A reivindicação do direito a ter direitos, do direito à cidadania, atravessa a história 
brasileira desde a tardia abolição da escravidão no fim do século XIX. A cidadania no 
Brasil se realiza menos pela extensão do direito de voto que pela incorporação 
controlada de categorias profissionais sucessivas de trabalhadores através de direitos 
sociais, inicialmente através de caixas de seguridade social desde os anos 1920, em 
seguida por direitos do trabalho desde os anos 30. Esta cidadania regulada estende-se 
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pouco a pouco dos ferroviários para outras categorias profissionais, e se generaliza 
para o conjunto dos trabalhadores urbanos (excluindo os rurais) em 1943, para 
finalmente incluir os trabalhadores rurais a partir de 1963. Grandes números de 
trabalhadores reivindicam assim o acesso a direitos, seja pela extensão da lei seja pela 
sua aplicação efetiva em um mundo social onde os direitos são tão freqüentemente 
desrespeitados no contexto de relações de dominação seculares.             

 
A força da demanda por direitos pode ser observada mais claramente a partir dos anos 
70, no período de resistência ao regime militar. Já havia se efetivado a experiência de 
perda de direitos que tinham sido objeto de uma apropriação seletiva por parte dos 
trabalhadores. Tal é especialmente o caso da “lei da estabilidade”, inscrita na CLT, 
revista em 1967. Esta lei prescrevia que todo indivíduo tendo mais de 10 anos de 
trabalho na mesma empresa só poderia ser demitido em caso de “falta grave” – 
demissão sustentada por uma prova de ato delituoso – ou com a compensação de uma 
forte indenização formada pelo dobro do salário atual multiplicada pelo número de 
anos trabalhados. Ela dava lugar a uma forte rotatividade preventiva de pessoal das 
empresas no nono ano, mas uma proporção importante de trabalhadores permanecia 
após os dez anos de casa. Do interior desta população de trabalhadores estáveis eram 
recrutados preferencialmente os delegados sindicais das organizações mais ativas no 
sindicalismo pós-1945. 

 
A gênese desta medida está ligada à lei regendo o funcionamento da caixa 
previdenciária dos ferroviários, onde a estabilidade após os dez anos de trabalho é um 
dispositivo de caráter contábil. Tal dispositivo anterior à leva legislativa dos anos 30 é 
retomada tal e qual nas leis regendo as caixas de outras categorias profissionais tais 
com a dos bancários ou a dos marítimos, e é retomado nos mesmos termos na CLT. Ele 
consagra e faz deste instrumento de estabilidade previdenciária um meio de uma 
estabilidade mais geral, sustentando talvez a implantação de uma organização sindical 
que os redatores das leis viam como antídoto a uma “falta de solidariedade” e a uma 
insuficiente propensão à associação que seria, segundo esses juristas e pensadores 
sociais, intrínseca ao povo brasileiro.  
 
Em 1967, o regime militar se ataca à lei da estabilidade substituindo ao pagamento 
direto pelas empresas das indenizações de demissões, um fundo gerido pelo Estado, o 
“Fundo de garantia do tempo de serviço”(FGTS), formado de contribuições das 
empresas e dos trabalhadores eles mesmos, descontados todo mês. Na ocorrência de 
demissões, o trabalhador tem direito a retirar o seu fundo. Mas a culminância da 
passagem aos dez anos de serviço é suprimida: nenhum mecanismo suplementar de 
proteção ao trabalhador é previsto. Ao contrário, o terreno torna-se livre para que as 
empresas façam acelerar sua rotatividade de mão de obra menos qualificada, fazendo a 
economia da diferença entre salários aumentados por um certo tempo de serviço e 
salários iniciais mais baixos. 
 
Como exemplo de conflitos envolvendo essa mudança na lei, cito o caso dos operários 
têxteis da Companhia de Tecidos Paulista em Pernambuco, uma das maiores fábricas 
do Brasil entre os anos 30 e 50. Em 1967 a CTP aposta na maior rotatividade de seus 
operários: demissões em massa de operários estáveis são efetuadas pela CTP, aqueles 
mesmos operários que haviam sido recrutados nos anos 30 e 40 nas áreas rurais e que 
fizeram uma carreira de operário na fábrica. Dentre eles muitos participaram nas 
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greves dos anos 50 e 60 e nas atividades de micro-resistência na produção e na vila 
operária. Formados por um paternalismo industrial autoritário que tinha necessidade 
de uma importante força de trabalho, eles haviam se transformado em força de 
transformação potencial. Após a mobilização da cidade e um longo processo judicial, 
os operários obtêm importantes indenizações, e a companhia deve ceder-lhes uma 
parte das casa da vila operária para aliviar o peso de sua dívida trabalhista. 
 
As lutas dos operários estáveis do final dos anos 60 contribuem assim a fazer uma 
transição, para os novos operários, que sofreram um outro modo de geração, isto é 
outras experiências fundadoras e outras formas iniciais de socialização, entre as lutas 
anteriores a 1964, e aquelas que verão o dia a partir das grandes greves dos operários 
das multinacionais do automóvel de 1978. Essas mesmas lutas de operários estáveis 
entre os anos 60 e 70, assim como aquelas que se dão após 1978, de desenvolvem 
também no interior de grandes fábricas pertencentes ao Estado, fazendo aparecer 
relações entre diferentes gerações de operários militantes e sindicalistas. O estudo da 
memória social destes operários desvela também mais conflitos entre a administração e 
seus trabalhadores que supunha a literatura sociológica generalizante anterior, que 
olhava essas empresas como o lugar exclusivo do paternalismo de Estado e a base do 
populismo dos herdeiros de Vargas.             
 
Apesar da repressão e da utilização crescente da rotatividade da mão de obra, 
provocando entre 1964 e 1978 efeitos de decalagem entre as gerações operárias, 
algumas continuidades podem ser registradas entre suas práticas sindicais respectivas. 
Assim, o “novo sindicalismo” surgiu também após 1978 do interior dos sindicatos 
“oficiais” existentes e não de um sindicalismo paralelo “livre” (houve tentativas que 
não se consolidaram). Apesar de um forte discurso e de práticas eficazes contra as 
limitações e obstáculos impostas pela estrutura sindical oficial – o que distingue este 
novo sindicalismo do antigo – a mesma preferência pela unicidade sindical assim como 
outras características da antiga estrutura subsistem nos diversos projetos de reforma 
propostos pelos sindicatos mais renovadores. Formadoras de categorias mentais, as 
classificações e as práticas inscritas nas leis ou derivadas delas, são mais permanentes 
do que crêem os agentes reformadores. No entanto um pluralismo de fato se instaura 
ao nível das centrais sindicais. Surge em 1983 a Central Única dos Trabalhadores 
(CUT), agrupando os setores renovadores surgidos nas lutas do final dos anos 70. A 
denominação, inspirada entre outras, na antiga central chilena, acentua a tradição da 
unicidade sindical (uma unicidade diferente da erigida nos anos 30, que não previa 
nem admitia uma central sindical). Os setores conservadores da estrutura sindical, 
reunindo dirigentes das antigas confederações e federações, agrupam-se na Central 
Geral do Trabalho (CGT). Mas no final dos anos 80 a confederação dos trabalhadores 
rurais que, embora predominantemente renovadora, inicialmente se filia à CGT, passa 
a apoiar a CUT. Também algumas tendências partidárias sindicais, como algumas de 
diferentes filiações comunistas, fazem a mesma trajetória, formando dissidências à 
esquerda da CGT, em direção à CUT. Já outros grupos de dirigentes conservadores e 
pelegos, como os dirigentes dos sindicatos de metalúrgicos de São Paulo, formam uma 
dissidência à direita da CGT, a central Força Sindical, preconizando um sindicalismo 
“de resultados” e de negócios, apoiando grande parte das políticas neo-liberais dos 
últimos anos, desde a privatização de setores e empresas até as revisões liberalizantes 
das leis trabalhistas. Nota-se também a constituição de um campo profissional de 
sindicalistas e assessores sindicais, que eventualmente passam de uma central para 



   
 

 
http://www.revista-theomai.unq.edu.ar/numero19/ArtLopes.pdf 

 

39 

outra, após desentendimentos internos ou falta de espaço de poder, algumas 
transferências de central para central se fazendo com rupturas por vezes dramáticas 
com trajetórias políticas do passado, onde a verdade objetiva do lugar profissional 
parece prevalecer sobre a coerência política. Ao longo do tempo, no entanto vai se 
reproduzindo e se transformando um sindicalismo com solidez institucional em torno 
da maior e mais coerente central, a CUT, assim como de instituições anteriores como a 
CONTAG (filiada à CUT), ou como o DIEESE (supra-sindical, criado antes das centrais, 
tendo sindicatos, federações e centrais de todas as tendências associados ou 
contribuintes  para a sua estrutura técnica e de assessoria independente).                

 
4. O sindicalismo atual e suas transformações 

 
Em 1991, quando foi feito um censo sindical pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, o Brasil contava com 11 mil sindicatos (aí incluídos sindicatos de 
trabalhadores, empregadores e autônomos em geral). Esses sindicatos tinham 166 162 
dirigentes. Ao lado desses dirigentes existiam 3302 membros estáveis de comissões de 
fábrica e 18024 delegados sindicais estáveis. Se adicionarmos os 3500 delegados 
sindicais e membros de comitês de empresa sem estabilidade, mais de 190000 pessoas 
estariam diretamente ligadas às direções sindicais em função de algum tipo de 
representação sindical. Juntando-se a este total os funcionários administrativos e os 
assessores sindicais, chega-se a 220 mil pessoas. 
 
Em 1996, o Brasil teria 16 mil sindicatos, uma vez e meia a mais que em 1991. Haveria 
então 300 mil pessoas em funções de representação. O que significa um indivíduo em 
cada 226 da população ocupada. 
 
Se por um lado observadores consideram que há uma grande fragmentação do 
sindicalismo brasileiro em virtude das leis e normas sindicais –a norma sendo um 
sindicato por municipalidade (na grande maioria dos casos)– no entanto há uma forte 
relação entre criação de novos sindicatos e intensificação dos movimentos sociais de 
trabalhadores. Quando aumenta a participação de dos trabalhadores na vida social e 
política do país, verifica-se um aumento do ritmo de criação de sindicatos.        
 
Além disso, a fragmentação sindical tem sido contrabalançada pela criação das centrais 
sindicais desde 1983, ano a partir do qual perto de um terço dos sindicatos criados se 
associam à central denominada Central Única dos Trabalhadores (CUT). Contrariando 
muitos observadores que descrevem o sindicalismo brasileiro como pouco 
representativo em virtude de prerrogativas como o imposto sindical que inibiriam uma 
ação mais agressiva na sindicalização da base da categoria profissional, o número de 
delegados sindicais e o número de comissões de fábrica ou de empresa são fortes 
indícios de enraizamento dos sindicatos nas firmas. Progressivamente pode-se verificar 
o deslocamento das preocupações sindicais, antes voltadas exclusivamente com o 
“mercado externo” de trabalho (emprego, salários), para o “mercado interno”, para o 
interior das empresas. De sindicatos “porta de fábrica” passa-se em muitos casos a 
sindicatos enraizados nas empresas. Em 1991 49% dos sindicatos de trabalhadores 
urbanos tinham delegados sindicais (essa porcentagem cresce para 54% no caso dos 
sindicatos de trabalhadores rurais). Assim, a metade dos sindicatos de trabalhadores 
tinham delegados sindicais, 34% deles estáveis. Havia comitês de empresa em 7% dos 
sindicatos de trabalhadores urbanos. Esses números são tão mais eloqüentes quanto se 
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os situamos relativamente às mudanças de legislação após 1964. Com efeito, antes do 
regime militar todos os trabalhadores com carteira assinada que completassem dez 
anos de trabalho adquiriam uma estabilidade, sendo muito cara para o empresário 
pagar os direitos desses empregados por ocasião de uma demissão. Desta forma, um 
grande maioria de delegados sindicais naquele período era constituída de 
trabalhadores estáveis com mais de dez anos de trabalho. Em 1964, a instituição do 
Fundo de garantia do tempo de serviço significou a criação de um fundo, alimentado 
pelos empregadores, para que todo trabalhador fichado pudesse retirar uma 
indenização proporcional ao seu tempo de serviço em caso de demissão, de forma a 
que não mais existissem trabalhadores estáveis após dez anos de serviço. 
 
Assim a estabilidade dos delegados sindicais são adquiridas agora por convenções 
coletivas segundo a força dos sindicatos perante os patrões, enquanto antes de 1964 a 
estabilidade da maior parte dos delegados era uma decorrência da lei protegendo os 
empregados de mais de dez anos numa empresa. Assim a representação da base se 
consolidou nos anos 80 e 90 apesar da legislação. 
 
Contrariando a argumentação e o senso comum de que o poder da justiça do trabalho 
brasileira provocaria um bloqueio das relações diretas entre patrões e empregados, em 
1992 80% dos sindicatos de trabalhadores urbanos haviam feito negociações coletivas 
(para 40% dos rurais). 
 
Por outro lado, o fato de que para metade dos sindicatos em 1992 o imposto sindical 
representa 30% ou menos de suas receitas mostra que os sindicatos vêm procurando 
autonomizar-se relativamente a essa fonte de receita compulsória. Cada vez mais 
financiados pelas contribuições de seus associados (e não dos fundos debitados do 
conjunto da categoria profissional independente de sua associatividade), uma grande 
parte dos sindicatos sobreviveria se o imposto sindical fosse extinto. 
 
Deve-se assim reconhecer a história das transformações e da renovação sindical no 
país, feito do interior dos sindicatos eles próprios.   
 
As negociações coletivas de trabalho, através das quais o sindicalismo ocupou uma 
importante presença no espaço público brasileiro, tiveram uma notável retomada, já no 
período final do regime militar, a partir das campanhas salariais de reposição de 
perdas do poder aquisitivo dos trabalhadores em 1977 e 1978. O empenho sindical na 
abertura de um espaço para discussão e regulação das relações de trabalho resultou na 
construção de uma prática de negociação coletiva, importante para a caracterização e a 
ampliação dos direitos trabalhistas. Desde o final dos anos 70 até a metade dos anos 90, 
tais campanhas reivindicatórias, que desembocavam em negociações coletivas, tinham 
como eixo central a questão salarial. O afunilamento quase obrigatório adquirido por 
este tema predominante se deve à péssima distribuição da renda nacional, ao nível 
baixo de salários pagos no Brasil para a força de trabalho não qualificada e à grande 
corrosão salarial provocada pelos altos índices inflacionários em vigor durante mais de 
vinte anos, assim como por políticas que trataram os salários como item estratégico de 
ajuste da economia, rebaixando-os sistematicamente. Embora a agenda sindical das 
negociações coletivas tenha incorporado diferentes dimensões das relações de trabalho, 
o centro das negociações foi a questão salarial. Se os anos 80 (e ainda os primeiros anos 
90) viram a ascensão dos movimentos sociais e do sindicalismo dos trabalhadores, no 
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entanto o saldo econômico de toda a construção dessa associatividade inédita na 
história do país teria conseguido apenas impedir uma concentração da renda ainda 
maior e um rebaixamento mais agudo do poder aquisitivo dos assalariados. A 
negociação do repasse da produtividade aos salários, de grande importância para uma 
melhor distribuição de renda, nunca se efetivou no Brasil, embora essa preocupação 
estivesse presente entre os sindicalistas. Embora tenha vigorado entre 1979 e 1983 uma 
lei possibilitando livres negociações de um aumento “a título de produtividade”,  esse 
dispositivo não pôde ser efetivado não somente pelas restrições à ação sindical 
próprias ao período autoritário como pelo poder de arbitragem da justiça do trabalho, 
determinando a concessão de percentuais modestos e influenciando a priori o âmbito 
reduzido da negociação direta. Também as crises de desemprego de 1981 e de 1983, 
após a crise do México, indicavam a inflexão com o padrão de crescimento anterior: a 
conjuntura da estagflação aí iniciada não favorecia o tema do repasse da produtividade 
aos assalariados. 
 
Apesar de poucos ganhos econômicos, o sindicalismo nos anos 80 conseguiu investir 
no espaço da negociação coletiva como lugar importante para a defesa do poder 
aquisitivo dos salários e para a ampliação dos direitos trabalhistas, ao mesmo tempo 
em que investia em sua organização interna, criando e consolidando as centrais 
sindicais, que passaram a atuar em várias esferas, trazendo a classe trabalhadora para a 
frente da cena política nacional. Mesmo se os ganhos econômicos desapareciam diante 
da inflação, no entanto os acordos coletivos de trabalho dos anos 80 continham de 
cinco a seis vezes mais cláusulas em relação aos do final dos anos 70. O crescimento da 
abrangência da regulação da relação de trabalho via convenções coletivas mostra o 
vigor sindical do período, ainda mais que isto se dá através de um padrão de 
negociação fundamentado no conflito como mostra o crescimento do número de 
greves. Ampliaram-se as cláusulas relacionadas à saúde e segurança dos trabalhadores 
nos locais de trabalho, itens que até meados dos anos 80 restringiam-se a poucas 
categorias profissionais específicas. A maioria dessas cláusulas referia-se à constituição 
e funcionamento das comissões internas de prevenção de acidentes (CIPAs), de direitos 
e compensações às vítimas de doenças e acidentes de trabalho, e não à definição dos 
procedimentos envolvidos no processo de trabalho como seu ritmo e intensidade. 
Também no início dos anos 80 observou-se uma preocupação com a regulamentação 
da jornada de trabalho, com algumas garantias e limitações sobre horas extras e abonos 
de faltas; em 1985 generalizou-se um movimento pela redução da jornada de trabalho, 
resultando em muitos acordos coletivos em empresas metalúrgicas e químicas do 
Estado de São Paulo. Já nos períodos recessivos há maior ênfase nas reivindicações 
relacionadas ao emprego, os resultados das negociações coletivas passando a 
incorporar garantias adicionais em casos de demissão como ampliação do aviso prévio, 
indenização adicional aos demitidos, critérios para dispensa e referências à 
regulamentação da mão de obra temporária.  
 
Quanto às relações entre empresários e trabalhadores, entre empresas e sindicatos, 
algumas poucas cláusulas começaram a ser introduzidas nos acordos coletivos desde o 
final dos anos 70. Timidamente, referiam-se à fixação de normas para o acesso do 
sindicato aos locais de trabalho, através de quadros de aviso, visitas ou campanhas de 
sindicalização. Isso já refletia uma maior legitimidade dos trabalhadores perante os 
patrões diante do padrão histórico de dominação que fazia o sindicato ficar fora 
oficialmente da fábrica, muitas greves dos anos 50 se fazendo através do piquete em 
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porta de fábrica, e os delegados ou representantes sindicais permanecendo quase 
clandestinos aos olhos da administração da fábrica (ou necessitando da lei da 
estabilidade para não serem demitidos). Com a emergência do sindicalismo a partir 
das greves dos metalúrgicos e dos operários das grandes empresas automobilísticas de 
1978 e 1979, os dirigentes tiveram que ser progressivamente reconhecidos nos 
estabelecimentos fabris. Aos poucos foram se fixando garantias de liberação de 
dirigentes para o exercício de atividades sindicais, para participação em cursos, 
garantias à comissão de negociação, envio ao sindicato da relação de demitidos e 
admitidos. No início dos anos 80 foram conquistadas cláusulas tratando da 
constituição de comissões de fábrica, especialmente em empresas do setor metalúrgico 
de São Paulo. No entanto a relutância patronal quanto a esse item trouxe grandes 
obstáculos à sua difusão para além de algumas empresas que atualizaram sua atitude 
de abertura em relação à força adquirida pelo sindicato. 

    
Nos anos 90 novos temas passaram a exigir de lideranças e assessorias sindicais a 
familiarização com temas novos, numa conjuntura ainda mais desfavorável aos 
trabalhadores: abertura da economia, reestruturação industrial, privatização, 
flexibilização dos direitos trabalhistas. Como indicação dessas dificuldades para os 
trabalhadores constata-se a tendência à redução de cláusulas nas negociações coletivas: 
os petroleiros por exemplo, que tiveram sua greve de 1995 duramente atingida pela 
nova postura neo-liberal, teve um acordo coletivo em 1994 com menos cláusulas do 
que tinha em 1979. Tal tendência não atingiu somente empresas estatais mas também o 
setor privado. Além disso o empresariado introduz a discussão sobre flexibilização 
salarial, vinculando os salários ao desempenho na produção. Aparece nas negociações 
coletivas um componente variável na remuneração total condicionado ao resultado ou 
metas obtidas pela empresa. Também dispositivos legais introduzidos pelo governo 
previram a negociação da participação dos trabalhadores nos lucros, tentando fazer 
com que haja um deslocamento da garantia de reajustamento do salário fixo para o 
pagamento de uma parcela variável e não incorporada ao salário. Tal expediente além 
de flexibilizar o pagamento de salários, afeta a dinâmica das negociações salariais 
intensificando o processo de descentralização para o domínio das empresas. A 
negociação da produtividade deixa de ser importante para a redefinição do perfil de 
distribuição da renda ao tornar-se um componente da parcela que não é incorporada 
aos salários. Além disso, as condições de trabalho são afetadas pela “racionalização” da 
produção dos últimos anos. Através de novas formas de gestão, incorporação de 
inovações tecnológicas ou corte de pessoal, o patronato intensifica o trabalho, 
aumentando a submissão dos trabalhadores a uma carga maior de trabalho e com mais 
responsabilidade, tornando-os mais vulneráveis. Agravam-se as condições de saúde e 
segurança no trabalho, tradicionalmente precários. Em algumas categorias 
profissionais aumenta relativamente a períodos anteriores a negociação de cláusulas 
que tratam da prevenção e acompanhamento de vítimas de acidentes de trabalho, ou 
ainda de novas doenças como a lesão por esforços repetitivos. Em algumas convenções 
coletivas de trabalho tenta-se aumentar o preço da hora extra, mas é raro que se 
consiga restringir o seu uso. O patronato continua a utilizar enormemente o recurso 
das horas extras para o ajuste da produção à demanda e o grande volume de horas 
extras superam muito a jornada legal. Ultimamente foi introduzida a prática do “banco 
de horas” por parte do empresariado (e apoiado por medida provisória do governo), 
que flexibiliza o uso das horas numa conjuntura recessiva ou de flutuação da demanda: 
ao compensar horas extras com tempos mortos o preço superior da hora extra acaba 
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sendo reduzido ou anulado. Por outro lado, assim como a participação nos lucros, o 
banco de horas estimula negociações particularizadas por empresa. Também o plano 
de estabilização monetária, denominado “plano real”, introduzido em 1994, ao 
prejudicar empresas em setores concorrenciais e afetadas por importações 
indiscriminadas -e levando-as a se tornarem incapacitadas ao atendimento de 
demandas sindicais– enquanto que favorece aos setores oligopolizados, induzem o 
sindicalismo a negociar por empresas e conseguir melhorias lá onde as condições 
objetivas das empresas o permitem.  Nos últimos meses o governo vem propondo 
reformas na CLT no sentido da sua flexibilização em favor dos empresários e em 
detrimento de direitos conquistados. Isso tem dividido as centrais sindicais, a CUT 
colocando-se contra tal flexibilização enquanto a Força Sindical a admite como suposto 
fator para uma maior oferta de emprego, o que não tem sido observado nos fatos 
ocorridos.  

 
Com tantas iniciativas e práticas por parte das empresas intensificando a exploração da 
força de trabalho (e incentivos de políticas governamentais nesse sentido), traz 
curiosidade a recente preocupação patronal com a responsabilidade social e com a ética 
corporativa, que tem se manifestado através de ONGs empresariais.                              

  
O movimento sindical, que sem dúvida teve grande presença na cena pública dos anos 
80 e 90, se defronta com grandes e crescentes dificuldades nos anos 90. As políticas no 
interior das empresas (“pós-fordismo”, “globalização”, etc.), assim como as políticas 
econômicas neo-liberais dos governos norte-americano e europeus, que haviam 
enfraquecido os movimentos operários nacionais, atingiram com força o Brasil durante 
os anos 90 e, em particular desde 1995. A repressão à greve nacional dos petroleiros 
efetuada pelo governo brasileiro em 1995 simboliza a ofensiva realizada desde então 
contra os direitos dos trabalhadores e sua associatividade. A privatização de várias 
empresas estatais (siderurgia, telefonia, algumas companhias de eletricidade) 
desestabilizaram os setores sindicais das empresas estatais e diminuíram o que havia 
no Brasil de uma precária sociedade salarial (segundo o termo usado por Robert 
Castel).  
 
As retrospectivas na imprensa do último ano da década de 90 mostram o balanço da 
perdas de empregos como conseqüência de transformações econômicas (política das 
empresas, política do governo): quase a metade dos empregos na indústria brasileira 
foram extintos nos últimos dez anos segundo dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, com a redução de 45% dos efetivos, tendo como causas a 
“modernização tecnológica”, a abertura da economia brasileira e as crises econômicas 
internacionais, com o crescimento da vulnerabilidade da economia brasileira. A 
indústria têxtil é a mais atingida, mas com as crises após 1997 toda a indústria é 
atingida. A duração do desemprego atinge atualmente a marca média de 18 meses em 
São Paulo, principal centro industrial do país, e o tempo de procura de emprego, 39 
semanas em média. O índice de desemprego em São Paulo em 1999 é de 20% da 
população economicamente ativa, o dobro de 1989. Na Grande São Paulo a cada 5 
trabalhadores 1 está desempregado, totalizando 1,7 milhões de desempregados, 
enquanto os trabalhadores sem carteira de trabalho representam 56% da PEA (portanto 
46% com carteira). Entre julho de 1994 e março de 1999 a indústria de São Paulo fechou 
25% de seus postos de trabalho, despedindo 553 602 empregados, dos quais 125 mil 
nos 12 meses que antecederam aquela última data. Por outro lado, os dados da 
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instituição de assessoria sindical DIEESE indicam que a metade dos desempregados 
em São Paulo têm pelo menos o ensino básico completo (8 anos de escolaridade), e que 
o número de anos de escolaridade está crescendo no contingente de desempregados. 
 
A influência da crise de desemprego, provocada pela política de modernização seguida 
pelas empresas e pelas políticas neo-liberais do governo, sobre a filiação sindical é 
grande, embora os sindicatos tenham dado mostra de resistência às pressões globais 
por liberalização dos mercados de trabalho e pela redução do poder de representação 
de interesses dos trabalhadores. A perda de associados se explica pela perda de 
emprego assalariado em diversos setores econômicos, especialmente a indústria de 
transformação e o setor financeiro (os bancos) e tem estreita conexão com o programa 
de ajuste pelo mercado realizado pelo governo desde 1995. No entanto apesar de todos 
os fatores desfavoráveis, houve uma relativa estabilidade na taxa de filiação em dez 
anos: o sindicalismo mostrou-se eficaz  na atração de novos adeptos entre grupos da 
população em expansão no mercado de trabalho como as mulheres e os setores de 
maior escolaridade.  
 
Nesse contexto, as greves se reduzem: em 1999 há somente 36 greves, das quais 29 
(80%) foram feitas em virtude do não pagamento de salários e 6% como protesto contra 
demissões. Em tal ambiente de destruição e de transformação de vários setores 
industriais e não-industriais, novas formas de ação, mais defensivas, mas também por 
vezes mais criativas, aparecem no entanto nos sindicatos.   
 
A luta pela manutenção do emprego ou pela melhoria das condições propostas nos 
planos de eliminação de postos de trabalho (demissões voluntárias, etc.) tem se 
efetivado e teve algumas vitórias como a greve na Ford em São Bernardo em fevereiro 
e março de 2000 e a greve na Volkswagen em 2001, quando a direção sindical foi à 
Alemanha e com a ajuda dos sindicatos alemães -desenhando um esboço importante 
de solidariedade internacional e articulando novas escalas para a sua luta- conseguiu 
evitar as demissões junto à sede da empresa.   
 
Uma preocupação maior se faz relativamente à formação e qualificação da mão de obra 
aparece paralelamente à existência de fundos geridos com a participação dos 
trabalhadores, por efeito de determinações de novas leis do período democrático do 
final dos anos 80. O aparecimento de instituições de formação, por vezes através de 
convênios entre centrais sindicais e universidades (através de suas atividades extra-
muros de extensão), onde se oferece o ensino primário e secundário juntamente com o 
ensino técnico. Os sindicatos já vinham desenvolvendo atividades na área de formação 
de suas próprias lideranças durante os anos 80, com a constituição de escolas sindicais 
independentes das centrais sindicais como o Instituto Cajamar em Campinas, São 
Paulo, a Escola 7 de outubro de Belo Horizonte, Minas Gerais, ou ainda escolas no Rio 
Grande do Sul e em Pernambuco. Tais escolas sucederam a experiências de formação 
no interior de diversos sindicatos e puderam contar com a experiência de ONGs a 
serviço do movimento popular ou com profissionais do mercado de trabalho formado 
por assessorias sindicais e ONGs, formados na universidade nas áreas de ciências 
humanas e educação. Também a experiência dos assessores educacionais da 
confederação nacional e das federações estaduais de trabalhadores rurais foi 
importante na formação desse contingente de novos profissionais voltados para a 
capacitação de dirigentes sindicais e para a formação de trabalhadores da base sindical. 
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Sindicatos como os de trabalhadores em telefonia do Rio acabaram fundando uma 
escola técnica de telecomunicações. Uma instituição técnica sindical como o DIEESE 
(departamento intersindical de estudos estatísticos e sócio-econômicos) fundada desde 
1955, e voltada tradicionalmente para a assessoria às negociações salariais e para 
efetuar pesquisas e cálculos do custo de vida e depois sobre emprego e desemprego, 
passou desde o início dos anos 80 a preocupar-se também com a formação sindical. 
Depois as próprias centrais sindicais criaram escolas de formação de sindicalistas e , 
nos últimos anos, com financiamentos do governo (liberando fundos geridos de forma 
participativa também por uma representação dos sindicatos, escolas para o 
treinamento e qualificação de mão de obra. Seria interessante fazer-se aqui uma análise 
do vocabulário utilizado ao longo do tempo, “qualificação”, “treinamento”, 
“formação”, “capacitação”, até os mais recentes “empoderamento” (de empowerment).       
 
Por outro lado, alguns sindicatos procuraram formular práticas de assistência a 
populações em situação de pobreza e vulnerabilidade fora de sua categoria profissional 
de base que é o objeto de sua ação usual: assim por exemplo os bancários de São Paulo 
passaram a fazer um programa voltado para os meninos de rua do centro da cidade de 
São Paulo, comprometendo nele posteriormente os próprios patrões. Pensados 
sobretudo depois do movimento contra a fome e a miséria proposta por um dirigente 
carismático de ONG e empreendido por várias ONGs e entidades filantrópicas como 
desdobramento do movimento pela ética na política e a proposta de impeachment bem 
sucedido do Presidente da República em 1992, sindicatos que participaram do 
movimento passaram a preocupar-se com grupos sociais mais carentes que os de sua 
própria base, reinterpretando a filantropia assim efetivada como uma realização mais 
ampla de um movimento pela cidadania. Além da participação no movimento contra a 
miséria e a fome, os sindicatos também se mobilizaram nas ações contra a violência em 
certas cidades como o Rio de Janeiro. Procurando ter alguma ação sobre a população 
situada fora do mercado de trabalho formal e em situação de pobreza, os sindicatos 
respondem dessa forma às fortes acusações de corporativismo que fundam a 
argumentação do campo neo-liberal e da direita. Tal participação se insere também 
numa tendência mais ampla dos movimentos populares de assumirem algumas 
características de ONGs, acompanhando assim uma tendência mais ampla dos 
movimentos sociais, e dos quais muitos militantes sindicais participam. Este fato pode 
ser favorecido pela tendência ao crescimento da alta densidade sindical nos setores de 
maior escolaridade, como por exemplo nas profissões de educação e saúde, cujos 
dirigentes podem estar mais familiarizados com redes sociais de origens escolares e 
profissionais que passem pelo formato ONG, viabilizando projetos e campanhas 
específicas. Isso pode ser notado na própria circulação de assessores e profissionais por 
sindicatos e ONGs como um mercado de trabalho mais amplo “a serviço do 
movimento popular” ou do movimento social. Há assim uma possibilidade maior de 
diferenciação profissional no interior do sindicalismo, com suas instituições técnicas: o 
DIEESE desde 1955, mas com uma implantação nacional para além de São Paulo a 
partir de 1980; o DIESAT, relativo à saúde do trabalhador, desde 1980; os 
departamentos técnicos das confederações (em especial a CONTAG) e as federações 
sindicais; as instituições ligadas às centrais sindicais; as escolas sindicais –assim como a 
manutenção extensiva desse mercado de trabalho com a inclusão de algumas ONGs. 
Também os intercâmbios internacionais passam por projetos e convênios 
internacionais incluindo sindicatos e ONGs, culminando nos fóruns sociais mundiais 
de Porto Alegre, em que essas redes se explicitam. E outros temas como o meio 
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ambiente, a poluição e a saúde do trabalhador encontram um desenvolvimento no 
interior dos sindicatos via ONGs colaterais. Há por essa via uma redefinição de escalas, 
o movimento sindical que tradicionalmente tem suas raízes locais e nacionais, 
passando a procurar articular contatos internacionais (mais freqüentes e operacionais 
que meros congressos sindicais internacionais ocasionais) como meio de se contrapor à 
globalização capitalista. Tal globalização dos movimentos sociais, do movimento 
sindical inclusive, tende a tomar a forma de um processo de “onguização”, envolvendo 
projetos circunscritos, financiamento nacional ou internacional para o projeto, 
profissionalização da militância, assessoria técnica. Por outro lado, a 
instrumentalização técnica dos sindicatos, com a formação para-escolar de dirigentes e 
a diversificação das assessorias, se faz mais necessária por sua presença requerida em 
órgãos e comissões paritárias ou tri-partites em níveis nacionais, regionais e locais. Esse 
envolvimento público pela participação de entidades representativas passa 
progressivamente a ser uma nova forma de legitimidade da atuação estatal, e aumenta 
a integração dos sindicalistas e seus assessores com os militantes e profissionais de 
outras entidades da chamada sociedade civil e do campo das ONGs.   
 
Dessa forma, o “mais antigo” dos “movimentos sociais” brasileiros, passando ao longo 
de um tempo longo (por todo o século XX, e com mais intensidade a partir dos anos 30) 
por várias significações e apropriações institucionais, sendo “arrancado” da esfera do 
Estado ao qual foi inicialmente atrelado como instituição com funções para-estatatais 
auxiliares, e re-apropriado como movimento social democrático e anti-autoritário nos 
anos 80. No momento, como um dos movimentos mais atingidos pelas práticas 
empresariais e políticas públicas recentes voltadas para o fortalecimento do mercado 
tomado como global em detrimento do emprego e dos direitos dos trabalhadores, o 
sindicalismo procura articular-se internacionalmente e também internamente com 
outros movimentos sociais para resistir à sua desestabilização e criar novas formas de 
solidariedade e de luta.  
 


