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RESUMO 
 
O presente trabalho tem como preocupação a luta em defesa dos direitos da 
classe trabalhadora, e o objetivo geral foi conhecer a atuação dos sindicatos 
para a organização dos trabalhadores e defesa dos seus direitos na Cidade de 
Salvador. O trabalho busca identificar a função dos sindicatos e sua atuação; 
analisar a organização dos sindicatos e conhecer os desafios sindicais frente 
às mudanças no mundo do trabalho na cidade de Salvador-BA. Para isso, foi 
realizado inicialmente uma pesquisa prévia em relação à quantidade de 
sindicatos no âmbito da classe trabalhadora. Utilizamos a técnica da entrevista 
para coleta de dados. Visando contextualizar e identificar qual o papel do 
sindicato, sua organização e limitações, a presente pesquisa tem um caminho 
norteado por um material com base na pesquisa teórica, seguindo uma linha 
investigativa, levando em consideração a necessidade do uso da entrevista 
para análise qualitativa. As novas configurações dos direitos trabalhistas 
afetam, sobretudo, profissionais contratados no regime da Consolidação das 
Leis Trabalhistas - CLT. Essas retiradas de direitos infligem na atuação direta 
da relação do sindicalismo e a classe trabalhadora, principalmente no que rege 
a sua proteção. Os sindicatos da classe trabalhadora da Cidade de Salvador 
têm como característica de função, a partir das convenções e acordos 
coletivos, atuando na luta e nas reivindicações por melhorias salariais e sociais 
no que diz respeito aos interesses da classe, fortemente impactados pela 
conjuntura atual e a reforma trabalhista. Os resultados encontrados destacam 
que a preocupação com a situação do funcionamento financeiro e arrecadação 
do imposto sindical praticamente tem a mesma posição no quadro de desafios 
a serem enfrentados que a defesa dos direitos e mudanças no mundo do 
trabalho. Portanto, a fragilidade dos sindicatos, perante essa nova configuração 
determinada para a classe trabalhadora remete a fragilidades para que 
houvesse um isolamento das instituições sindicais em relação a sua 
organização e atuação em defesa da classe trabalhadora por parte da reforma 
trabalhista, pois, através das respostas dos representantes sindicais, vê-se que 
a principal preocupação atual é de como manter o funcionamento desses 
espaços perante as limitações econômicas e com a classe trabalhadora 
distante dos espaços sindicais.   

 
 
   Palavras-chave: Sindicato, Atuação Sindical, Classe Trabalhadora. 
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ABSTRACT 
 

The present work has as a concern the struggle in defense of the rights of the 
working class, and the general objective was to know the actions of the unions 
for the organization of workers and defense of their rights in the City of 
Salvador. The paper seeks to identify and identify the role of trade unions and 
their performance; to analyze the organization of the unions and to know the 
trade union challenges facing the changes in the world of work in the city of 
Salvador-BA. To do this, a preliminary survey was conducted in relation to the 
number of unions both within the working class. We used the interview 
technique for data collection. In order to contextualize and identify the Union's 
role, organization and limitations, the present research has a path guided by a 
material based on theoretical research, following a research line, taking into 
account the need to use the interview for qualitative analysis. The new 
configurations of labor rights affect, above all, professionals hired under the 
Consolidation of Labor Laws (CLT). These withdrawals of rights inflict on the 
direct performance of the relationship of trade unionism and the working class, 
especially in what governs its protection. The working class unions of the City of 
Salvador have as their function function, based on collective agreements and 
agreements, acting in the struggle and in the demands for salary and social 
improvements with respect to the interests of the class, strongly impacted by 
the current conjuncture and the reform. The results show that the concern about 
the situation of the financial operation and collection of the union tax practically 
has the same position in the context of the challenges to be faced that the 
defense of rights and changes in the world of work. Therefore, the fragility of the 
unions, in view of this new configuration determined for the working class, 
points to the weaknesses so that there was an isolation of the trade union 
institutions in relation to their organization and action in defense of the working 
class by the labor reform of, responses of the union representatives to the 
current concern and how to keep the functioning of these spaces in the face of 
economic and working class limitations that are far removed from union spaces. 
 
Keywords: Union, Union action, Working class. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Nos últimos anos, o cenário no Brasil vem sendo de retrocessos e 

uma ruptura com a democracia. Isto nos faz pensar sobre qual será o futuro 

da sociedade e em especial da classe trabalhadora. O momento em que 

vivemos é pleno de desafios. Mais do que nunca é preciso ter coragem, é 

preciso ter esperanças para enfrentar o presente (IAMAMOTO, 2014).  

O tema escolhido para a discussão deste trabalho parte do estudo de 

como estaria a ação sindical na cidade de Salvador, decorrente da minha 

participação em Pesquisa e Serviço Social I, disciplina obrigatória do curso 

de Serviço Social da Universidade Federal da Bahia, intitulada. 

A partir de interrogações a respeito da luta pela garantia de direitos, 

em que a precarização do trabalho surge como nova roupagem para o 

mundo do trabalho, levando a classe trabalhadora para um cenário com 

trabalho terceirizado e uma desestruturação em sua classe, e as ações 

sindicais como forma de luta, os questionamento em relação a essas 

representações sindicais, originou-se o tema da pesquisa em questão. 

A conjuntura atual no Brasil e as profundas modificações que têm 

ocorrido no mundo do trabalho, especificadamente nos anos de 2016/2017, 

trazem novos desafios para a classe trabalhadora, as novas configurações 

do modo de produção capitalista determinam para essa classe uma nova 

organização para atender a essas novas formas de configurações. 

 Assim essas mudanças no mundo do trabalho, desde o século XIX 

até os dias atuais, nos remetem a reflexões e questionamentos em função 

das relações sociais.  Pensar como esses aspectos expressam a situação 

dos conflitos entre as classes e a defesa da classe trabalhadora é 

necessário para desvendar o objetivo das novas mudanças impostas pelo 

sistema capitalista. 
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Dentro deste contexto de transformações no mundo do trabalho, as 

mudanças decorrentes de um golpe de Estado no ano de 20161, com 

propostas de mudanças para os direitos trabalhistas e previdenciários, a 

atuação dos sindicatos como parte da luta desse processo, ocasionou uma 

relevância no tema, para esclarecer de fato a ação dos sindicatos perante 

essa nova configuração imposta para a classe trabalhadora. 

A reforma trabalhista proposta pelo governo de Michel Temer é 

favorável para o lado do capital e não para a classe trabalhadora, indo 

contra tudo que foi acordado pela Organização Internacional do Trabalho- 

OIT2 em suas convenções e acordos coletivos, essas mudanças trazem para 

o mundo do trabalho uma flexibilização ainda maior, com uma classe 

trabalhadora mais fragmentada, adoentada e fragilizada em sua militância a 

favor da garantia de direitos ao logo de sua construção histórica. A reforma 

tem como um dos principais objetivos, além da retirada de direitos, diminuir a 

atuação sindical e articulação dos lideres desse segmento.  

Os reflexos dessas novas configurações dos direitos trabalhistas 

impactam, principalmente, os trabalhadores contratados no regime 

Consolidação das Leis Trabalhistas- CLT. Essas retiradas de direitos 

infligem na atuação direta da relação sindical e classe trabalhadora, 

sobretudo no que rege a sua proteção. Existindo a possibilidade do 

parcelamento de férias, elevação de horas extras, jornada excessiva, 

                                                             
1 Consideramos um golpe de Estado o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, com a 
justificativa que a presidenta em questão não é ré em nenhum processo, de acordo com 
MALDONADO, 2016 esse afastamento é considerando por alguns estudiosos como um fato 
juridico inédito na historia da democracia no Brasil pois; “não se aprofundando, o cerne do 
golpe, que se afirma como impeachment, caracteriza-se pela criação de um crime nunca antes 
demarcado pela jurisprudência e pela história nacional. Mas que, no cotidiano executivo, se trata de 
medida usual. A título de comparação, se a acusação de Dilma, as “pedaladas fiscais”, fosse aplicada a 
todos os governos executivos do país, 17 governadores, de uma totalidade de 27, também seriam 
afastados” (MALDONADO, et.al, 2016). O autor ainda faz uma indicação da seguinte publicação para um 
melhor entendimento o livro Por que Gritamos Golpe? Para entender o Impeachment e a crise política no 
Brasil. Contendo vinte e seis  textos autorais, com uma diversidade de membros da atual esquerda 
brasileira, havendo entre eles políticos, intelectuais, editores e militantes, um leque vasto de colocações 
para compreensão da conjuntura atual.  
2
 A OIT foi criada em 1919, como parte do Tratado de Versalhes, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial. 

Fundou-se sobre a convicção primordial de que a paz universal e permanente somente pode estar 
baseada na justiça social. É a única das agências do Sistema das Nações Unidas com uma estrutura 
tripartite, composta de representantes de governos e de organizações de empregadores e de 
trabalhadores. A OIT é responsável pela formulação e aplicação das normas internacionais do trabalho 
(convenções e recomendações). As convenções, uma vez ratificadas por decisão soberana de um país, 
passam a fazer parte de seu ordenamento jurídico. O Brasil está entre os membros fundadores da OIT e 
participa da Conferência Internacional do Trabalho desde sua primeira reunião. 
http://www.oitbrasil.org.br/content/bibliotec. 
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negociação para a duração dos intervalos nas horas trabalhadas, o comum 

acordo agora vale para a rescisão trabalhista, sendo negociada entre o 

padrão e o empregado e não mais com a intervenção sindical ou do 

ministério do trabalho, ganhando uma nova modalidade, entre outras 

questões abusivas.  

Outra ameaça é a contra reforma da previdência social, que leva os 

trabalhadores assalariados a trabalharem sem expectativas para o tempo e 

descanso na velhice.  

A flexibilização do trabalho tem um impacto sobre a posição dos 

sindicatos, principalmente os de caráter patronal, para os quais a contra 

reforma trabalhista atende seus interesses, com, por exemplo, o aumento da 

rotatividade dos trabalhadores por fazerem parte do quadro das terceirizadas 

e assim uma instabilidade de inserção no mercado de trabalho é gerada, 

novas categorias profissionais são criadas, bem como as condições de 

trabalho se tornam cada vez mais imprudentes e inapropriadas. Já os 

sindicatos que representam trabalhadores ou categorias profissionais se 

pronunciam contra essas reformas, com várias mobilizações por todo o país.  

Em Salvador, existem diversos sindicatos de ramos diferentes. Em 

uma pesquisa realizada nos anos de 1998/1999 pelo Núcleo da 

Unitrabalho/UFBA, os principais representantes sindicais são os de serviços, 

da indústria e do comércio, sendo que a maioria deles representa 

trabalhadores do segmento privado e público da economia, o restante divide-

se entre exclusivamente a esfera privada, ou a esfera pública das atividades 

produtivas.  

Seguindo essa lógica, por exemplo, os sindicatos de trabalhadores da 

cidade de Salvador têm por função, a partir das convenções e acordos 

coletivos, atuar na luta e nas reivindicações por melhorias salariais e sociais 

do interesse dos trabalhadores, especialmente no que se refere aos 

Contratos de Trabalho e Salários, esses de caráter organizacional composto 

por empregados, chamados sindicatos laborais e são responsáveis pela 

organização de greves e manifestações voltadas para melhorias salariais e 

das condições de trabalho da categoria. Já os sindicatos de caráter patronal 



13 
 

que têm um destaque significativo dentre todas as categorias, sua função é 

propiciar mais espaço ao entendimento nas negociações trabalhistas, tendo 

como base necessidades em comum das empresas representadas, visando 

os benefícios para a classe econômica. Por exemplo, em Salvador, existe 

cerca de sete Sindicatos da área da saúde, nos seguimentos de 

trabalhadores e de empresários (hospitais e clinicas), sua maioria é da rede 

privada e os que representam a classe trabalhadora estão em termos de 

quantidades de atuação menor. 

Nesta pesquisa abordamos somente os sindicatos que representam 

os trabalhadores, pois entendemos ser importante priorizar a compreensão 

sobre as formas de organização dos trabalhadores. Entendo como 

Graduanda em Serviço Social que a presente pesquisa poderá contribuir 

para a discussão e compreensão do real papel dos sindicatos frente a um 

golpe de Estado em que o processo de impeachment da presidenta Dilma 

Rousseff é incitado por um grupo de políticos da câmara e do senado com a 

acusação de crime de responsabilidade fiscal. 

Nesse sentido delineamos como questão de pesquisa entender como 

os sindicatos atuam nesse momento, pois com os problemas sociais e a 

flexibilização do trabalho e a perda de direitos leva a classe trabalhadora a 

se submeter a formas de trabalho precárias e desumanas. Levando á classe 

para um momento de desarticulação e de devesa tanto para os 

trabalhadores quando para os sindicatos, mas não em uma posição conjunta 

e sim se articulando em defesa individualista de cada segmento. 

Os objetivos traçados por essa monografia são para identificar a função 

dos sindicatos, analisar a sua organização e conhecer os desafios sindicais 

frente às mudanças no mundo do trabalho e as contra reformas dos sindicatos 

dos trabalhadores na Cidade de Salvador. Desse modo o objetivo geral desta 

pesquisa é; conhecer a atuação dos sindicatos para a organização dos 

trabalhadores e defesa dos seus direitos na Cidade de Salvador e os 

específicos são; identificar a função dos sindicatos e sua atuação na Cidade 

de Salvador; analisar a organização dos sindicatos na Cidade de Salvador; 
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conhecer os desafios sindicais frente às mudanças no mundo do trabalho e as 

contra reformas. 

Os objetivos aqui destacados formam um caminho necessário para 

compreensão da luta sindical frente à classe trabalhadora, a sua condição 

maior perante a sua classe a partir de sua autonomia sindical e de sua 

natureza jurídica perante a Constituição de 1988. De como está sendo sua 

articulação para defesa dos direitos adquiridos ou se houve redução em sua 

luta e atuação junto a outros movimentos sociais. 

Para alcançar os objetivos definidos, foi realizada uma pesquisa prévia 

para identificar a quantidade de sindicatos da classe trabalhadora e dos 

patrões. Visando contextualizar e identificar qual o papel do sindicato, sua 

organização e limitações, a presente pesquisa tem um caminho norteado por 

um material com base na pesquisa teórica e empírica, seguindo uma linha 

investigativa e exploratória. 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, com 

levantamentos empíricos por meio da realização de entrevistas de caráter 

estruturado com representantes dos sindicatos da classe trabalhadora para 

compreensão de suas ações, como representatividade perante a classe 

trabalhadora.  

Para a pesquisa desenvolvida foi utilizada a técnica da entrevista, de 

acordo com Gil (2008) “a entrevista é uma forma de interação social”, é um 

diálogo no qual se busca coletar dados do entrevistado. Elas foram 

realizadas com representantes sindicais para compreensão de suas ações 

na defesa dos direitos dos trabalhadores. Gil (2008) define a entrevista 

estruturada do ponto de vista que elas se desenvolvem a partir de uma 

relação fixa de perguntas, cuja ordem e redação permanecem invariáveis 

para todos os entrevistados.  

O presente trabalho está exposto em quatro capítulos, sendo o primeiro 

e o quarto a introdução e as considerações finais, respectivamente. O segundo 

capítulo será reservado para uma contextualização teórica dando enfoque à 

classe trabalhadora como base para a formação dos sindicatos nas primeiras 
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décadas, como primeira onda de reivindicação da classe trabalhadora com 

indícios de sua primeira organização sindical. E na sequência foi discutida a 

origem dos sindicatos, seu contexto histórico e sua principal função com base 

nos principais estudiosos ao seu respeito. 

O terceiro capítulo será destinado para a análise e interpretação dos 

dados obtidos com base nas entrevistas realizadas com os principais 

representantes dos sindicatos da classe trabalhadora cidade de Salvador no 

período do segundo semestre de 2018.  

O despertar por esse estudo surgiu com o interesse de contribuir com 

a discussão que, ao longo da formação acadêmica, tive oportunidades de 

participar. O que trago aqui é a compreensão e analise de outro ângulo com 

base na conjuntura atual e suas possibilidades e desafios impostos à classe 

trabalhadora. Assim procuro redirecionar o estimulo acadêmico para o 

entendimento de problemas do nosso cotidiano, enquanto estudante de 

Serviço Social. Refletir sobre o sindicato na atualidade é pensar sobre a 

emancipação da classe trabalhadora, contribuindo assim para um debate 

mais amplo que envolve concepções divergentes e para finalizar sigo 

munida da certeza de que o estudo em relação à classe trabalhadora e aos 

conflitos entre classes permanecem em aberto, juntamente com a defesa 

dos direitos adquiridos de forma democrática.   
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2 A CLASSSE TRABALHADORA E SUA ORGANIZAÇÃO SINDICAL NO 
BRASIL 

 

 

O trabalho para a sociedade, por muitos anos, se configurou como forma 

de subsistência. Produzir para suprir suas necessidades foi a primeira forma 

de se pensar o trabalho; os indivíduos eram submetidos ao trabalho com um 

sentido que em sua natureza os faziam prisioneiros para sua própria 

sobrevivência.  

 
Assim, a população encontrava-se prisioneira do trabalho pela 
sobrevivência, quando a expectativa média de vida estava 
ainda abaixo dos 40 anos de idade e a jornada de trabalho 
consumia ¾ do tempo de vida. Nessas sociedades, o trabalho 
pela sobrevivência era realizado justamente no próprio local de 
moradia. Morava-se no meio rural, trabalhava-se no meio rural, 
sendo a formação para o trabalho vinculado desde os 5 a 6 
anos de idade à imitação da atitude e sociabilidade dos mais 
velhos (POCHMANN, 2012, p. 493). 

 

O trabalho em seu processo histórico passa por muitas configurações, 

a perda da valorização do trabalho manual e dos mais velhos acontece de 

forma em que o trabalhador não se reconhece mais em sua própria criação. 

Antunes (2009) afirma que foi um processo que afetou a forma de ser da 

classe que vive do trabalho, assim: 

 

Foram tão intensas as modificações, que se pode mesmo 
afirmar que a classe-que-vive-do-trabalho3sofreu a mais 

aguda crise deste século, que atingiu não só a sua 
materialidade, mas teve profundas repercussões na sua 
subjetividade e, no íntimo inter-relacionamento destes níveis, 
afetou a sua forma de ser (ANTUNES, 2009, p. 206). 

                                                             
3 Para Antunes uma definição clara da composição da “classe-que-vive-do-trabalho” é a forma 

de classificar na contemporaneidade o ser social que trabalha de uma forma mais ampla. 
Existindo nesse processo a questão que busca apreender do trabalhador sua efetivação, sua 
procesualidade e sua concretude. Fazendo parte dessa lógica contemporânea uma totalidade 
de trabalhadores e trabalhadoras do processo produtivo e improdutivo, fazendo parte desse 
cenário aqueles que não possuem meios de produção e assim vendem sua força de trabalho 
sendo eles; o proletariado industrial (esses sendo o eixo principal por parte do autor, pois serão 
deles que a mais-valia será extraída diretamente) e rural, os trabalhadores terceirizados, 
subcontratados, temporários, os assalariados do setor de serviços, os trabalhadores 

de telemarketing, e assim os desempregados também estarão inseridos.  
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Essas configurações surgem como uma nova forma de distribuição de 

riquezas, assim, na era moderna, esse processo parte da lógica de se produzir 

além do necessário. A partir do século XIX, com a transição para a sociedade 

urbana e industrial, surgem novas modalidades emancipatórias para a 

condição de trabalho, até então fundado quase que na exclusiva luta pela 

sobrevivência, de construção de uma sociedade em patamar superior, 

sobretudo nas economias avançadas (POCHMANN et.al, 2012). Para Antunes 

(2012), essas novas configurações surgem também por reestruturação 

produtiva no âmbito político e sindical das representações. 

O Capitalismo em sua era moderna designa para a organização do 

trabalho a necessidade de controle e disciplinamento do trabalho por conta do 

processo histórico em que a relação do trabalhador com o trabalho, com o 

produto de seu trabalho e com os meios de trabalho transforma-se numa 

condição de dominação, exploração e alienação, já que os trabalhadores são 

subordinados ao controle e às determinações do capital, pela divisão social do 

trabalho. E assim serão submetidos a aceitar o que está posto por esses novos 

aspectos. O Neoliberalismo, como grande percussor dessas novas roupagens, 

traz ao Brasil a necessidade de uma grande reestruturação, tanto para a 

economia quanto para o Estado:  

A “década neoliberal” aparece, portanto, como uma “década 
mais que perdida”. É a década da inserção subalterna do Brasil 
na mundialização do capital por meio de políticas neoliberais 
que acentuaram a lógica destrutiva do capital no país. (ALVES 

et.al, 2002, p.). 

Essas novas roupagens para o trabalho nascem em função da 

caracterização de uma nova fase do capitalismo contemporâneo, também 

denominado de flexível ou de acumulação flexível. Compreendemos então que 

o sistema capitalista, em seu desenvolvimento histórico, sofreu transformações 

significativas, especialmente no campo do trabalho e das lutas dos 

trabalhadores, com essas novas reconfigurações, o trabalho e a classe 

operária não perdem sua essência, ganhando uma nova apropriação do capital 

com a compra e venda da força de trabalho com novas formas de contratos 

(DRUCK et.al, 2011).  
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Assim, não somente o trabalho perderá suas configurações de origem, 

como a organização da classe trabalhadora se torna vulnerável às novas 

configurações de contratos e com trabalhos precarizados. No século XXI, 

essas novas demandas para a classe trabalhadora se tornam mais evidentes, 

pois há a perda da proteção social e a fragmentação dos contratos por parte 

dos empresários. A perda da classe trabalhadora está também no âmbito de 

suas lutas sindicais, o processo de construção e organização dos 

trabalhadores iniciou-se por meio de reivindicações nas portas das grandes 

fábricas na idade moderna. Para entender como esse processo parte em razão 

de novas configurações postas pelo capitalismo, é necessário entender o 

processo de formação sindical. 

 

 

2.1 OS PRIMEIROS MOVIMENTOS ORGANIZADOS DE TRABALHADORES 
E OS SINDICATOS NO BRASIL  

 

A classe trabalhadora é marcada por lutas e mudanças no mundo do 

trabalho. A troca dos artesões por maquinário possibilitou a concentração 

dos meios de produção nas mãos dos capitalistas, na qual o trabalhador 

perde sua autonomia. O trabalhador passa a dispor de uma única 

mercadoria para se colocar nas relações sociais de trabalho, agora definidas 

pelo mercado, e nasce assim um movimento reivindicatório da classe 

trabalhador sendo o ponto crucial para entendermos o papel do sindicato.  

O sindicato tem seu início no século XVIII, no período de Revolução 

Industrial na Inglaterra, em que a situação dos operários nas fábricas era de 

extrema exploração, enquanto os grandes capitalistas se fortaleciam com a 

produção em massa e a extração da mais-valia. Queiroz (2015) afirma que 

não foi uma formalização legal de início, mesmo já existindo algumas 

organizações: 

 

Os primeiros sindicatos nascem na Inglaterra, país considerado 
o “berço do capitalismo”. Entretanto, o direito à livre associação 
dos operários ingleses, apesar de já existirem organizações de 
trabalhadores, só foi permitido, legalmente e sem repressão, 
com a votação de uma lei no Parlamento da Inglaterra, em 
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1824. Essa lei resultou da pressão dos trabalhadores 
(QUEIROZ, 2015, p.10). 

 
 

Para Antunes (1985), o que desencadeou essa organização da classe 

trabalhadora foi o desenvolvimento do maquinário e assim a desvalorização 

da mão de obra dos operários, e, por consequência, o rebaixamento dos 

salários, e é nesse momento que surgem os sindicatos: 

 

Estes nasceram dos esforços da classe operária na sua luta 
contra o despotismo e a dominação do capital. Os sindicatos 
têm como finalidade primeira impedir que nos níveis salariais 
coloquem-se abaixo do mínimo necessário para a 
manutenção e sobrevivência do trabalhador e sua família 
(ANTUNES, 1985, p.12). 

 

Na Europa, o Movimento Operário4 surge em meados do século XVIII, 

após a Revolução Industrial como forma inicial de organização da classe 

trabalhadora, determinando o fim das relações feudais e dando início as 

relações trabalhistas, em que o trabalhador vende sua força de trabalho para 

sobreviver, por um valor determinado agora pelo seu patrão. Aspectos que 

fazem parte do processo da expansão capitalista. O primeiro período da 

Revolução Industrial foi marcado por inúmeras injustiças e abusos contra o 

proletariado, a forma como se trabalhava era exploratória, com carga horária 

exaustiva, salários baixos e locais de trabalho inadequados. A classe 

trabalhadora vai passando por diversos períodos desde a manufatura à 

maquinofatura, adquire o direito de greve e passa a se organizar em sindicatos 

e instituições que lutam pelos seus direitos. Nesse período, em algumas 

regiões da Europa, em destaque a Inglaterra, os trabalhadores se organizaram 

para lutar por melhores condições de trabalho. É importante destacar que 

existiram, ao logo do processo histórico da classe trabalhadora, alguns 

movimentos que descrevem esses momentos de manifestação e lutas por 

                                                             
4
 Termo usado para caracterizar a organização coletiva da classe trabalhadora em decorrência 

da rápida expansão da indústria exigia braços; por conseguinte, os salários subiram e exércitos 
compactos de trabalhadores vindos das regiões agrícolas e migraram para as cidades. A 
população cresceu a um ritmo louco, e o aumento verificou-se quase totalmente na classe dos 
proletários. A partir do avanço do sistema capitalista (industrialização, formação de mercados, 
bancos, comércios), ocorreu a ascensão de uma nova classe social: os operários, isto é, os 
trabalhadores das indústrias capitalistas. Consequentemente, surgiram as relações sociais 
entre trabalhador e padrão e por consequência os conflitos entre as classes, e assim o 
surgimento de um movimento por lutas de direitos) (ENGELS, 1975, pg.48). 
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parte do chamando proletariado industrial. Os empregados das fábricas 

formaram as trade unions, que foram as primeiras uniões sindicais com o 

objetivo de melhorar as condições de trabalho dos trabalhadores da indústria 

na Inglaterra.  

Conquistado o direito de livres associações as uniões 
sindicais –trade –unions como as chama os ingleses- 
desenvolveram –se por toda Inglaterra tornado-se bastante 
poderosa. Em todos os ramos industriais. Diz ainda Engls, 
forma-se trade-unions com o objetivo de fortalece o operário 
na luta contra o capitalismo (ANTUNES, 1985, p.17). 
  

Houve também movimentos mais violentos como, por exemplo, o 

Ludismo em 18115, movimento contrário à mecanização do trabalho trazida 

pela Revolução Industrial. Também conhecidos como "quebradores de 

máquinas", os ludistas invadiam fábricas e destruíam seus equipamentos numa 

forma de protesto e revolta contra as condições de trabalho e o sistema de 

produção que ali chegara. Outro movimento, o Cartismo de 1838, foi mais 

brando na forma de atuação, pois optou pela via política, conquistando diversos 

direitos políticos para os trabalhadores.  

A organização da classe trabalhadora no Brasil, assim como a formação 

da sociedade brasileira, é marcada por uma divisão de classes na qual os 

operários travaram uma batalha impetuosa contra os capitalistas. Essa divisão 

está no âmbito dos que possuem os meios de produção subsequente daqueles 

que não os possuem. Marx e Engels apontam que a burguesia “é o produto de 

um longo processo de desenvolvimento, de uma série de transformações no 

modo de produção e de circulação” e que a cada etapa da evolução trilhada 

                                                             
5 Segundo Eric Hobsbawm, autor do clássico “Os Trabalhadores” – Estudos sobre a História do 
Operariado, o Ludismo é como uma “Jaquerie ( Revolta camponesa na França em 1358.(N. do 
T) ) industrial  sem propósito e frenética”, e  uma autoridade  eminente que contribui mais do 
que a maioria  para o nosso conhecimento dela,passa sobre os tumultos endêmicos do século 
dezoito coma sugestão de que estes eram o transbordamento da excitação e da animação ele 
descreve essas configuração do Ludismo com base em um trabalho publicado em 1950. 
Outros aspectos serão destacados pelo autor, um deles traz a questão de quer o Ludismo 
quando tratado como fenômeno isolado  para fins administrativos, abrangia vários tipos de 
quebra de máquinas, que na maior parte existiam independentemente uns dos outros, exceto 
antes e depois . A destruição era simplesmente um técnica do Sindicalismo no período  
anterior, e durante as primeiras fases da Revolução Industrial. Já o Cardismo é o movimento 
de reforma democrática na Inglaterra (1838-48) cujos princípios estavam consignados na 

chamada Peolpe’s Chaeter. (N.doT.). (HOBSBAWM, 2015, p.15-38). 
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“pela burguesia foi acompanhada de um progresso político correspondente” 

(CELESTE at. al, 2017). 

As diversas transformações no mundo do trabalho, ao longo dos tempos, 

encaminharam a classe operária para uma ação política e organizacional. Após 

a Revolução Industrial e o nascimento da classe trabalhadora moderna, esta 

vem construindo um grande movimento com um acúmulo de experiência e 

formas de organização em que o sindicato é a sua forma mais expressiva. O 

papel aqui dos sindicatos deve ser referenciado quando o assunto for os 

interesses de uma classe organizada pelos operários, quanto ao processo 

participativo social e político. Ao longo de sua trajetória, os sindicatos se 

desenvolveram de maneira bastante diversa em termos de setores, categorias, 

países, regiões e povos (SANTANA et. al, 2015). 

O sindicato é uma organização formada por um número de 

trabalhadores de determinada categoria que tem como principal objetivo 

preservar os direitos trabalhistas e defender os trabalhadores de uma forma 

coletiva contra qualquer abuso por parte dos padrões. Surgem como forma 

expressiva das lutas operárias contra a defraudação do capitalismo para 

garantir salários, carga horária e a mais- valia com a extensão do maquinário. 

 Druck, Filgueiras e Neves (2000) apontam que os sindicatos nascem 

dessa ordem e serão pressionados a cumprir um papel em defesa de uma 

classe. Assim afirmam que: 

 

Os sindicatos, que nascem como expressão das lutas 
operárias no interior do sistema capitalista, como 
representação dos trabalhadores na democracia burguesa, são 
pressionados a cumprirem seu papel como instituições da 
ordem do capital, reforçando sua atuação nos limites dessa 
ordem. (DRUCK, FILGUEIRAS E NEVES, 2000, p.146). 

 

Para Antunes (1985), os sindicatos são criados pela classe trabalhadora 

para autoproteção e contra a extinção da mão de obra em troca de um trabalho 

assalariado. 

A atuação dos sindicatos baseia se nas lutas cotidianas da 
classe operária. Mas, além disso, os sindicatos constituem se 
também força organizadora da classe operária na luta contra a 
supressão do sistema de trabalho assalariado. Devem ser 
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consideradas como centro de organização dos operários 
visado sua emancipação econômica, social e política 
(ANTUNES, 1985, p.13). 

 

A Constituição Federal de 1988 diz que: Art. 8º. III – ao sindicato cabe à 

defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive 

em questões judiciais ou administrativas. Na contemporaneidade, os sindicatos 

que se reconfiguram por influência do neoliberalismo perdem sua estrutura e 

sua força de militância, ganhando um caráter econômico e já não mais uma 

organização em que o papel da classe trabalhadora é de interesse único. Com 

as mudanças no mundo do trabalho, desde o século XIX até os dias atuais, 

houve a necessidade de acompanhar ações que envolvem os direitos 

trabalhistas, muito se ganhou por ações desenvolvidas por sindicatos, mas a 

globalização, juntamente com o capitalismo, consegue retroceder essas ações 

e avanços através de mudanças, como a terceirização e a precarização que 

move o mundo do trabalho na realidade atual. 

Os sindicatos também têm seu perfil abalado e fragilizado ao logo dos 

séculos por novas demandas. Alguns estudiosos, como Druck (2000) e 

Queiroz (2015), entendem que o sindicato perde tal representatividade, pois 

começa a se adequar à globalização e à flexibilização do trabalho e dos 

direitos trabalhistas, levando assim para um quadro de precarização dos 

direitos já conquistados. Antunes (2003), por sua vez, tem a percepção que os 

sindicados estão em uma encruzilhada, não existindo a perda do seu sentido. 

No Brasil, os primeiros sindicatos foram fundados no século XIX, com a 

chegada de novos imigrantes da Europa ao país, já em um cenário de 

exploração da classe trabalhadora pelos capitalistas. A situação dos operários 

com as mudanças e a chegada de maquinário era de extrema exploração, por 

ser comum, desde as primeiras fábricas, uma carga horária exaustiva, a 

exploração do trabalho infantil, em um cenário no qual as mulheres também 

estavam inseridas. Essa situação nas fábricas levou os trabalhadores a 

formarem os primeiros grupos a se associarem e se organizarem contra um 

contexto de exploração, com a troca da agricultura do café pela implantação 

das primeiras fábricas. Os centros urbanos do Brasil, principalmente no 

sudeste do país, em seu processo de crescimento, ganham uma grande 
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camada de operários e suas famílias, e a concentração de renda marcará o 

desenvolvimento capitalista no Brasil. Os trabalhadores trazem em suas 

reivindicações sociais e trabalhistas à frente de seus movimentos e 

organização da classe operária como referência dos primeiros indícios de 

pensamentos da estrutura sindical. 

 É notório que o sindicato tem como função defender e buscar 

melhorias para a classe trabalhadora, no âmbito dos direitos profissionais e 

sociais a fim de proporcionar avanços, condições de trabalho, melhor 

remuneração e direitos trabalhistas. E, principalmente, impedir a alteração 

dos salários frente a acordos e convenções coletivas, sendo, para Antunes 

(1985), a primeira função dos sindicatos. Assim eles devem: “impedir que o 

operário se veja obrigado a aceitar um salário inferior ao mínimo 

indispensável para seu sustendo e o da família” (ANTUNES, 1980, p. 12). 

Na contemporaneidade, esse processo de atuação sofre modificações, em 

decorrência do processo de transformação no mundo do trabalho. A lógica 

do sistema capitalista influencia a subjetividade dos trabalhadores, a ponto 

destes serem impactados nas ações sindicais e assim estabelece ao 

sindicato a necessidade de novas estratégias e ações em defesa da classe 

trabalhadora.   

A organização inicial dos sindicatos é, historicamente, representada 

pela classe trabalhadora insatisfeita e que comungava dos mesmos 

princípios. E por ser a força organizadora dos trabalhadores, os sindicatos 

devem ser “considerados como centro de organização dos operários visando 

sua emancipação” (ANTUNES, 1985, p. 13). Mesmo com os operários 

organizados por meio da representação do sindicato na era inicial da 

industrialização do capitalismo, houve uma dificuldade de se alterar os 

salários e reduzir a jornada diária de trabalho por resistência dos capitalistas. 

Queiroz (2015) afirma que, no Brasil, a organização dos sindicatos é 

tardia e que os Decretos Legislativos nº 979, de 1903, sobre a 

regulamentação dos sindicatos rurais, e nº 1.637, de 1907, dispondo sobre 

os sindicatos urbanos em geral e sobre as cooperativas de trabalho, foram 

uns dos marcos legais que autorizam os primeiros sindicatos afirmando que: 
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No Império (1822-1889) não existia sindicato no Brasil, apenas 
as sociedades de socorro e ajuda mútua. A Constituição, que 
era de 1824, abolia as corporações. Assim, a organização 
sindical chegou ao Brasil com 100 anos de atraso e motivada 
pela pressão dos estrangeiros que vieram trabalhar nas 
lavouras brasileiras (QUEIROZ, 2015, p.16). 

 

Os sindicatos no Brasil são regularizados pelo Ministério do Trabalho e 

têm base em três fundamentos para sua organização, afirmados pela 

Organização Internacional do Trabalho – OIT: o direito de sindicalização, o 

direito de negociação e o direito de greve. Os seus diálogos em acordos e 

convenções coletivas foram de suma importância para os direitos sociais, 

culturais e econômicos, assim como afirma Queiroz (2005, p. 31): 

  

Os sindicatos, como dito na introdução, surgiram no século 
XIX, na segunda geração de direitos, a dos direitos políticos, e 
foram determinantes para a conquista dos direitos sociais, que 
representam a terceira geração de direitos. A primeira, do 
século XVIII, foi à geração dos direitos civis. Direitos como a 
jornada de oito horas diárias, o descanso semanal remunerado, 
as férias, a segurança e higiene no trabalho, a aposentadoria, a 
assistência à saúde, o salário digno e o seguro-desemprego 
são algumas das conquistas resultantes da luta e pressão 
sindical.  

 

No que diz respeito ao caráter jurídico dos sindicatos no Brasil, os 

primeiros momentos de autonomia são com a Constituição de 1934 e mais 

tarde se tem a conquista da livre criação dos sindicatos com a Constituição 

de 1988, entretanto, nos anos anteriores a 1934, já era possível perceber os 

primeiros direitos trabalhistas: 

 

A partir de 1932 concederam-se algumas vantagens especiais 
aos trabalhadores sindicalizados, como por exemplo, a de 
apresentar reclamação perante as Juntas de Conciliação e 
Julgamento, de entrar em gozo de férias etc. A Constituição de 
1934 e depois a Carta de 1937 declararam inconstitucionais 
estes dispositivos. O Decreto nº. 19.770 estabelecia ainda a 
existência de apenas um sindicato por setor profissional numa 
mesma localidade. (RODRIGUES, 2017, p.4).6 

 

                                                             
6 http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/SINDICATO.pdf. Acesso 31/03/2017. 

 

 

http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/SINDICATO.pdf.%20Acesso%2031/03/2017
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Além de sua natureza jurídica, que tem como características ser uma 

entidade civil com coordenações e representatividade dos trabalhadores e 

trabalhadoras, contribuindo para o fortalecimento dos direitos trabalhistas 

desenvolvidas em outras dimensões como, por exemplo: 

 

Sociais porque possui caráter associativo, solidariedade e 
organização de uma classe. Econômicas porque visa 
estabelecer relações estreitas, permanentes e dinâmicas com a 
economia, tanto na esfera macro (inflação, produtividade e 
outros), quanto no plano micro, dentro da empresa (salário, 
condições de trabalho, greve, acordos coletivos e outros). 
Políticas porque inclui disputa, luta por poder, controle estatal 
e, sobretudo, pelo caráter coletivo, que dá legitimidade e 
possibilidade de influenciar o destino da história. Jurídicas 
porque faz parte do ordenamento legal, com reconhecimento 
na Constituição, nas leis, nos acordos e tratada internacional, e 
pela relativa autotutela das relações de trabalho, tendo força de 
lei os acordos, convenções ou contratos coletivos celebrados, 
além de promover “a defesa dos direitos e interesses coletivos 
ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou 
administrativas”, nos termos do inciso III do artigo 8º da 
Constituição (QUEIROZ, 2015, p.19). 

 

O dialogo social é extremamente importante para as negociações na 

garantia e continuidade dos direitos trabalhistas, sendo possível acontecer 

debates entre trabalhadores e empregadores com a intermediação dos 

sindicatos e outros atores sociais, sendo o sustento nas negociações dos 

acordos e convenções coletivas da OIT uma das formas de contribuição na 

evolução nas decisões a serem tomadas no âmbito do emprego e do 

trabalho entre o trabalhador, governo e empregador.  

Na contemporaneidade, esse contexto será com base nas novas 

propostas para a classe trabalhadora, com a globalização do capital em que as 

mudanças do mudo do trabalho surgem emergentes ao neoliberalismo. Druck 

(2000) e Alves (2002) trazem em suas discussões que foi nesse contexto que 

se desenvolveu o processo de reestruturação produtiva, que afetou a classe 

trabalhadora, devido às transformações do mundo tecnológico no âmbito do 

trabalho e da produção, que se inicia na industrialização e que atualmente 

atinge todos os setores da atividade econômica. Druck afirma ainda que: 
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Constitui-se da reorganização e reconversão de setores 
industriais, da privatização de setores estratégicos, de novos 
padrões de gestão ou organização do trabalho, de novas 
tecnologias de base microeletrônica e de uma nova política de 
relações entre os sindicatos de trabalhadores e o patronato, em 
que se prioriza a negociação individual ou direta por ramo ou 
por empresa, desqualificando os sindicatos como 
representação coletiva (DRUCK, FILGUEIRA e NEVES, 2000, 
p.144). 

 

Os sindicatos sempre foram organizadores da classe trabalhadora, no 

que diz respeito à luta por direitos trabalhistas, durante toda a formação 

histórica por garantia de melhorias no âmbito do trabalho. Não deve perder 

seu enraizamento na luta em favor de tudo que já foi conquistado, mas de 

fato a luta por esses direitos deve ter a participação de todos os atores 

sociais diante das transformações no mundo do trabalho e com as reformas 

trabalhistas e previdenciárias. 

 Destacaremos a análise de conjuntura os anos 80 e 90, do século XX, 

como forma de assimilar essas novas configurações no mundo do trabalho e 

como isso afetou e continua interferindo na ação do sindicato, e como esse 

processo desencadeou mudanças na estrutura sindical. Serão traçados aqui 

alguns momentos de extrema importância no processo histórico, no que diz 

respeito às mudanças sofridas no sindicalismo e o que levou ao surgimento do 

Novo Sindicalismo no Brasil. 

 

2.1.1 Anos 80 

 

Os anos oitenta no Brasil são marcados pelo forte movimento sindical, 

tendo como maior atributo o movimento social urbano. Nesse mesmo período, 

marcado pela persistência das lutas grevistas entre 1978 a 1991 (BOITO 

JUNIOR et. al, 1991), acontecem grandes greves como parte do processo 

político na atuação sindical e o fortalecimento e ampliação do Partido dos 

Trabalhadores - PT no cenário político. Período que podemos pensar, como o 

ano da retomada das origens do sindicato e do papel de luta por direitos da 

classe trabalhadora, já que na década anterior, no momento do regime Militar 

(1968-1978), os sindicatos funcionavam para o governo. Surge a necessidade 

da criação das centrais sindicais, essas estariam no âmbito de ferramenta de 
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luta dos operários juntamente com os sindicalistas. Os dirigentes sindicais 

eram de origem governamental, pois no período militar os sindicatos 

subordinados e tudo que se pensava teriam que passar por regulamentos da 

própria ditadura:  

 
Toda vida interna dos sindicatos oficiais era rigidamente 
controla. Havia o estatuto padrão detalhado e impositivo, 
regulando até os mínimos detalhes da vida de cada sindicato. 
As eleições sindicais eram objetos de um controle direito, 
minucioso e faccioso da parte do Ministério do Trabalho. As 
receitas e despesas dos sindicatos eram objeto de controle 
governamental. Os peleigos dos sindicalistas estavam 
legalmente subordinados á política econômica da ditadura 
militar, e a ação reivindicativa através dos sindicatos oficiais 
literalmente inexistiram. (BOITO JR. et. al, 1991, p. 46-47). 

 

Essa ação por parte do governo perante as ações sindicais interferiu de 

forma clara nos salários, condições de trabalho e até mesmo nos acordos 

coletivos no período anterior aos anos 80. Obviamente, os sindicatos nesse 

período, se encontravam sem prática defensiva a favor da classe trabalhadora 

por suas ações estarem sendo executadas pelo governo, então o seu único e 

principal papel era o de assumir a prestação de serviços assistenciais. 

A principal- e praticamente única – atividade dos milhares de 
sindicatos oficiais do período 1968-1978 constituiu em 
implantar ou expandir grandes e dispendiosos serviços 
assistenciais- serviços médico, odontologia, laboratório jurídico, 
colônia de férias, bolsas de estudos, cooperativas de cosumo, 
etc. (BOITO JR. et.al, 1991, p.47). 

 

Converte-se a ação sindical a um papel com o que podemos dizer que 

se parece com uma agência da Previdência Social (BOITO JR, 1991). Nesse 

contexto, contra a perda de identidade sindical, surge o novo sindicalismo, 

participante na luta direta contra o fim do regime militar. Atuando politicamente 

em favor dos direitos trabalhistas já adquiridos, da retomada do modelo 

organizacional pensado anteriormente, em que um de seus pilares seria a 

democracia de base, no qual a classe trabalhadora tinha sua organização vinda 

de sua própria base. Podemos assim falar de quatro momentos importantes 

nesse período. 
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 O primeiro seria o resurgimento das grandes greves de massa da 

conjuntura de 1978-1980. O segundo se caracteriza como o surgimento da 

Central Única dos Trabalhadores, a CUT (em 1983). O terceiro momento, a 

política liberalizante inicial por Almir Pazzianotto aboliu o estatuto padrão, 

suspendeu o controle direto das Delegacias Regionais do Trabalho (DRTs) e 

suspendeu a punição para aqueles sindicatos que se opusessem à política 

econômica, em 1985. E o quarto momento, tem relação com a Constituição de 

1988, que com sua implementação estabeleceu o processo de liberação em 

relação o que diz respeito às contradições existente entre os diversos recursos 

constitucionais que implicam na ação sindical. (BOITO JR. et.al, 1991). Os 

princípios constitucionais que regem a autonomia e viabilizam aspectos da 

relação sindicato e Estado está no âmbito de que:  

Tem-se que o primeiro e mais importante dos princípios 
constitucionais referentes ao direito sindical é o principio da 
liberdade sindical. Resultado do movimento sindical contra a 
ingerência do Estado, sobretudo em se considerando a época 
histórica em que o próprio direito de coalizão era proscrito nas 
legislações, é previsto, primeiramente, na Convenção n. 87 da 
OIT (v. Apêndice 1, p. 145), a qual visa a democratizar o 
sindicalismo em suas relações com o Poder Publico e trata 
especificamente da liberdade sindical, alem de apresentar um 
rol de garantias que deve ser observado por seus signatários 
em relação às entidades sindicais existentes em seu território 
(MERIGO et. al, 2012). 

Seria interessante fechar as seções sempre com suas palavras e não com 

citações. 

 

2.1.2 O novo sindicalismo  

 

 O novo sindicalismo foi um movimento sindical nascido com as greves 

de 1978 no ABC paulista. Suas raízes fazem parte de um movimento social 

que se desenvolveu nos anos da ditadura. Sua importância está no âmbito das 

conquistas para a classe trabalhadora em termos de regularização, conquistas 

trabalhistas, estabelecimento de jornada de trabalho, surgimento de lideranças 

políticas, como Luiz Inácio da Silva, o “Lula”. A importância aqui era de se 

expandir a participação da classe trabalhadora no processo político e, ainda, 
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influenciar os trabalhadores na redemocratização do país ao enfrentar a 

ditadura militar (1964-1985). Ele se caracteriza como um movimento popular de 

resistência se contrapondo ao sindicalismo oficial que tinha seu controle na 

mão do Estado. Ressalta-se que: 

 

O "novo sindicalismo", apesar do seu enraizamento em alguns 
sindicatos importantes, se identificava com as oposições 
sindicais que criticavam a estrutura sindical corporativa e o 
imposto sindical e as lideranças "pelegas" que lhe davam 
sustentação, com o passar do tempo estas oposições 
ganharam eleições sindicais e em sua grande maioria hoje são 
"situação" em suas entidades sindicais (SANTANA et.al 1995). 

 

Fizeram parte desse movimento organizações como o Partido dos 

Trabalhadores – PT, criado em 1980 pelos trabalhadores, o Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra, entre outros. Aconteceu nessa década a Primeira 

Conferência Nacional da Classe Trabalhadora – CONCLAT7, em 1981, no 

Litoral do Estado de São Paulo em Praia grande, evento único e de grande 

importância na historia da luta da classe trabalhadora, pois foi na sua 

realização que a classe conseguiu reunir praticamente todos os envolvidos na 

militância no âmbito sindical.  Ainda temos a CUT em 1983. Estes surgem em 

decorrência das lutas contra o poder estatal sobre os sindicatos no processo 

que impulsionou a busca pela democracia. Destaca-se que, mesmo com sua 

importância, houve um bloco de contrários que não se fez presente na criação 

da CUT. 

Quando nos referimos a Centrais Sindicais, a CUT se destaca como 

uma das mais importantes organizações. Foi em seu congresso de criação que 

foram feitas algumas considerações nas mudanças necessárias da 

transformação da estrutura sindical, esta que se encontrava na mão do Estado 

e, como já vimos anteriormente, na qual os sindicatos sofriam intervenções. 

Essa transformação seria no âmbito de autonomia na ação por parte dos 

                                                             
7
 A Primeira Conferência Nacional da Classe Trabalhadora – CONCLAT tinha como objetivo em 

um momento de grande fragilidade na garantia de direitos para classe trabalhadora, suas 
reivindicações seriam a estabilidade no emprego, redução da jornada de trabalho para 40 
horas, reforma da CLT- Consolidação das Leis Trabalhistas Podemos considerar o número de 
entidades que participaram da CONCLAT como elevado. Foram em um total de 1.126 
entidades entre sindicatos urbanos, rurais associações de funcionários públicos, associações 
pré-sindicais federações urbanas e rurais representantes de quatro categorias entre ela; 
professores trabalhadores em comunicação, agricultura e servidores públicos e ainda 5.247 
delegados. (BOITO JR. et.al, 1991, p. 31-32). 
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sindicatos, da luta por suas liberdades, essas sendo de expressão, 

organização e manifestações. França (2013) destaca ainda que essas 

propostas se tornam mais enfáticas no congresso cutista de 1984 em que: 

 

Dentre os pontos a serem privilegiados no plano de lutas 
aprovado, estava novamente à defesa da “liberdade e 
autonomia sindical” acrescida da exigência do “reconhecimento 
do direito de greve” e desatrelamento da estrutura sindical do 
Estado com a revogação imediata do título V da CLT; e ainda 
que o Estado reconhecesse a CUT como órgão máximo de 
representação dos trabalhadores brasileiros, o que 
demonstrava que a briga com o Estado praticamente se 
restringia á liberdade sindical. (FRANÇA et. al, 2013, p.110). 
 
 

   A base de formação da CUT é composta por dois principais polos da 

organização da classe trabalhadora, o Sindicato de Metalúrgicos de São 

Bernardo e a Oposição Sindical Metalúrgica de São Paulo. Tendo como 

principal crítica o imposto sindical, é contra o assistencialismo, defende a 

autonomia e a organização por local de trabalho. 

 Mesmo com muitos aspectos de luta para os trabalhadores, alguns 

estudiosos fazem críticas à contradição existente entre o discurso da CUT no 

seu primeiro ano de atuação em relação aos seus congressos posteriores. Esta 

central sindical não conseguiu romper com muitos dos parâmetros oficiais de 

organização sindical porque esbarrou nas mesmas questões que criticava e 

deixou os trabalhadores manterem a referência no sindicalismo oficial 

(FRANÇA et. al, 2013).   

Oliveira (2015) lembra que, no mesmo ano de criação da CUT, foi criado 

o Congresso Nacional das Classes Trabalhadoras - CONCLAT, que reuniu os 

segmentos articulados em torno da corrente Unidade Sindical e aqueles 

chamados de pelegos que determinava um perfil mais conservador e que, em 

1996, será rebatizado como Central Geral dos Trabalhadores – CGT, em 

decorrência do congresso realizado pelo CONCLAT nesse mesmo ano. 

Existiram dois eventos com a mesma sigla, a CUT fez parte da Conferência 

Nacional da Classe Trabalhadora – CONCLAT, cujos participantes foram 

sindicalistas “combativos” que Boito Jr (1991) classifica como parte do ex-bloco 

dos militantes autênticos, os militantes das oposições sindicais, a esquerda 

católica e um pequeno grupo de influência Marxista. Já no Congresso Nacional 
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das Classes Trabalhadoras - CONCLAT, do qual a CGT fez parte, ficaram os 

dois partidos comunistas, o PMDB e MR-8.  

Assim como a CUT, a CGT teria questões a serem levantadas em prol 

da classe trabalhadora, mas com ações diferentes: eles visaram de forma mais 

moderada a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, o não 

pagamento da dívida externa, defesa das indústrias estatais, realização de uma 

reforma agrária sem a exigência da participação da classe dos trabalhadores, 

não existiu greves ou qualquer manifestação ao seu favor e a falta de apoio à 

Convenção de 87 da OIT, de forma clara houve um repúdio por parte da 

Central Geral dos Trabalhadores. 

Devemos considerar que, com a chegada do novo sindicalismo, ocorreu 

e ocorre no movimento sindical, rivalidades entre os participantes. Podemos 

destacar também como isso levou a uma fragmentação da organização da 

classe trabalhadora, e os seus representantes adotaram uma nova proposta 

para as negociações, que agora teriam uma roupagem voltada para atuar com 

referências na onda neoliberal, em que as organizações se preocupam mais 

com o jogo de interesses do que com a democratização para a os 

trabalhadores e assim a relação entre os sindicalistas com a base recebem 

novas proporções. 

 

2.1.3 Anos 90 

Os anos noventa, coma era neoliberal, que se inicia no Brasil, 

acompanha-se de marcos importantes para a luta sindical no que diz respeito à 

conquista da cidadania. Esse aspecto é notório, principalmente, no momento 

da implantação da Constituição de 1988, com a aplicação dos espaços 

institucionais de negociação e alguns direitos conquistados por parte de sua 

implantação. O Brasil se insere na era da acumulação flexível intensificando o 

processo de estruturação produtiva e assim a nossa economia estende-se aos 

caminhos da nova lógica do capital. Essa nova demanda, conduz o trabalhador 

a adequar-se à nova organização da classe trabalhadora e as novas 

tecnologias, sobretudo de base microeletrônica (OLIVEIRA et.al, 2015). Esse 

processo tem somente um objetivo, a flexibilização do trabalho, e por conta 
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disso os sindicatos nessa época passaram por dois momentos no qual o autor 

destaca que: 

[...] enquanto nos setores mais “modernos”, a reação sindical 
obrigou as empresas a certo nível de negociação, nos demais, 
a tendência foi de organização sindical. É nesse contexto que 
se insere a utilização extensiva da terceirização. (OLIVEIRA 
et.al 2015, p. 550). 

 

A respeito dessa nova organização do trabalho, Druck, Filgueira e Neves 

(2000) destacam três movimentos estruturais: globalização e a reestruturação 

produtiva – estabelecem as condições materiais e objetivas do capitalismo 

neste final de século, o neoliberalismo – como um terceiro movimento, 

oferecem as condições subjetivas necessárias para realizar, de forma plena, o 

entrelaçamento e a articulação entre os três movimentos. Suas consequências 

são a desestruturação da classe trabalhadora, levando esta a se submeter a 

um cenário de concorrência e submissão a condições desumanas do 

neoliberalismo oferecidas pelo marcado de trabalho.   

Década marcada também, pela criação dos CSEs (Comitês Sindicais por 

Empresa) em 1991, e com isso a possibilidade do dialogo e de negociação 

entre as partes torna vulnerável a classe trabalhadora, ao que o sistema 

capitalista e o neoliberalismo buscam produzir e assim acontece a fragilidade 

na organização da classe trabalhadora, a perda da sua identidade e as ações 

coletivas organizadas pelos sindicatos sofrem consequências. 

{...} os resultados observados, no mundo inteiro são: 
desemprego estrutural, precarização do trabalho e do emprego; 
fragmentação dos coletivos de trabalhadores com um processo 
crescente de individualização ou informalização do trabalho e 

fragilização da ação coletiva e sindical (DRUCK, FILGUEIRA e 
NEVES, 2000, p.145). 
 
 

França (2013) afirma que os movimentos sociais, dos quais os 

sindicatos fazem parte, trazem na década de 90 a proposta da nova cidadania, 

como forma de ampliação da democracia, visando à ampliação dos canais de 

negociação, a participação nos espaços institucionais e, por consequência, a 

ampliação da cidadania. Ele destaca ainda que a participação da sociedade 

civil era considerada por parte de especialistas no estudo, uma nova 
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sociedade, pois teria uma participação mais ativa nesse processo, que gerou 

uma nova relação entre sociedade (movimentos sociais), capital e Estado.    

 

2.1.4 A crise do movimento sindical entre os anos de 1990  

 

Para falar em crise do sindicalismo na referida década, é necessário 

levar em consideração todo o seu processo de transformação que já 

salientamos nos parágrafos anteriores. A perda de identidade de luta, as 

modificações na estrutura sindical e sua adequação na nova era neoliberal no 

Brasil contribuíram para um novo cenário de participação da base com o novo 

sindicalismo. A CUT, a qual é citada por diversos estudiosos como uma das 

grandes centrais sindicais, que sofreu uma grande transformação no seu 

ideário político. Assim, Alves (2000) destaca a opinião de um desses 

estudiosos: 

 
Rodrigues, I. destaca a mudança no padrão de ação sindical da 
CUT, de um sindicalismo da confrontação à cooperação 
conflitiva, explicando-a como uma conseqüência inevitável da 
democratização do país e da burocratização que seria própria 
de todo sindicalismo (ALVES, 2002, p.121 apud RODRIGUES, 
I., 1995).  
 

Outro autor citado por Alves (2000) é Boito Jr que ressalta que o 

momento vivido pelo sindicalismo entre os anos 90 e 00 seriam a passagem de 

um sindicalismo de massa e de confronto para um sindicalismo neocorporativo 

de participação, apontando a trajetória da Central Única dos Trabalhadores 

(CUT). Com a reestruturação produtiva, a massa de trabalhadores assalariados 

tende a se adequar às novas configurações impostas por um mercado 

estruturado ao processo de produção capitalista. Com isso podemos destacar 

que as características da crise do sindicalismo implicam em alguns fenômenos 

vivenciados pelo mundo do trabalho, Alves (2000) destaca que:  

 

A partir do governo Collor, observa ele, as tendências 
neocorporativas de participação/negociação passaram a 
prosperar no sindicalismo brasileiro, a começar pela crise de 
perspectiva política da CUT, decorrente da nova conjuntura 
político-ideológica no país: a política econômica recessiva, a 
crise do socialismo e a ofensiva ideológica do neoliberalismo, 
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em escala internacional, atingiram, em cheio, a organização e a 
luta sindical no Brasil (ALVES, 2000, p.122). 
 

 
O número de sindicatos só aumentou nesse período, em compensação, 

o número de greves teve um declínio considerável em relação aos anos 80. O 

número de afiliados também sofreu alterações. Cardoso (2015) apresenta que, 

com base em dados do IBGE, da Pesquisa Nacional por amostragem de 

Domicílio, que para ele é a forma mais confiável para avaliar a participação de 

filiados nos sindicatos, em 2001, tomando-se apenas a população assalariada 

adulta (pessoas de 18 anos ou mais, incluindo servidores públicos, domésticos 

e assalariados sem carteira, além dos assalariados com carteira, do campo e 

da cidade), 19,3% eram filiados a sindicatos. Em 2006, a taxa tinha subido a 

21%, e vem caindo desde então, tendo atingido 16,6% em 2013. Trata-se da 

menor taxa registrada pelo IBGE na série histórica iniciada em 1988.  

O movimento sindical nesse período tem sua preocupação centralizada 

no que diz respeito a garantir uma ação voltada para o modelo social 

democrata, e, por consequência, o rompimento com o novo sindicalismo é 

inevitável. A atuação aqui será de extrema negociação. As negociações no 

ramo do trabalho por representantes sindicais nos anos 90, tomam rumo no 

qual se constituiu interesses políticos e econômicos, e, por consequência, 

essas negociações, quando realizadas, estão sendo feitas de forma 

fragmentada, por segmento, por ramo de atividade ou até mesmo por empresa 

(DRUCK, FILGUEIRA E NEVES et.al, 2000).  

As negociações eram favoráveis quase sempre ao capitalista, os 

sindicatos aqui, mesmo aqueles de maior representação se submetiam a 

negociar direitos adquiridos em seu processo de luta. Aspectos como a 

inserção da estruturação produtiva fará uma varredura nas grandes empresas 

que adquiriram um sistema organizacional e tecnológico, no que diz respeito a 

organização da classe trabalhadora. 

Como já foi salientado aqui, com a nova adequação dos sindicatos  

ligados a centrais sindicais, no qual essas instituições enxergaram 

oportunidades de ação sindical em torno das propostas no âmbito participativo 

e da negociação e com variações na remuneração, para a classe trabalhadora, 

uma forma de  participação nos lucros e resultados, gratificações em 
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conformidade com atuação profissional, baseando-se em metas, tanto nos 

setores públicos quanto nos privados, a flexibilização da classe, o exército de 

massa, a terceirização e a falta de participação da classe trabalhadora no que 

diz respeito à filiação junto aos sindicatos, são pontos a serem considerados 

como causas da crise no sindicalismo, dentre outros aspectos, que passam a 

fazer parte das novas configurações do mundo do trabalho. Na seção a seguir 

será explanado de forma mais saliente essas novas configurações.   

 

 

2.2 MUDANÇAS NO MUNDO DO TRABALHO E O ATUAL CENÁRIO DAS 

ORGANIZAÇÕES DOS TRABALHADORES 

 

 

A conjuntura8 atual no Brasil e as profundas modificações que têm 

ocorrido no mundo do trabalho trazem novos desafios para a classe 

trabalhadora, as novas configurações no modo de produção capitalista 

determinam para essa classe uma nova organização para atende-las. Assim, 

com essas mudanças no mundo do trabalho, desde o século XIX até os dias 

atuais, na qual nos remetem a reflexões e questionamentos a respeito das 

relações sociais, que Iamamoto (ano) pensa como esses aspectos expressam 

a situação dos conflitos entre as classes e a defesa da classe trabalhadora. 

Entender as relações sociais é necessário para desvendar o objetivo das novas 

mudanças pelo sistema capitalista. 

O novo cenário urbano das grandes indústrias no século XVIII 

determinou um novo grupo de trabalhadores que fossem capazes de suprir 

com o trabalho, um grande número de produção acumulativa por necessidades 

das fábricas e dos grandes capitalistas. Essa grande massa de trabalhadores 

                                                             
8 Além dos projetos de leis que buscam retirar direitos (alguns já retirados) duramente 

conquistados e ameaça à democracia brasileira, como exemplo da Emenda Constitucional Nº 
95, de 15 de Dezembro De 2016- que limita os investimentos em saúde e em educação no 
setor público pelo governo federal durante 20 anos, a reforma trabalhistas Lei Nº 13.467, de 13 
de Julho de 2017, que implica nos pontos como férias, jornada de trabalho, remuneração e 
contratos de trabalhos entre outros e a ameaça da reforma da previdência com a PEC 
287/2016. Outro ponto relevante são as eleições de 2018 e os impactos futuros em relação á  
democracia, políticas públicas e os direitos adquiridos com base da Constituição de 1988. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/emc%2095-2016?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/emc%2095-2016?OpenDocument
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recebeu como denominação o nome de operários dos centros urbanos. Assim, 

Marx e Engels (1848) definem como proletariado todas as camadas sociais que 

vendem sua força de trabalho para os capitalistas criarem suas riquezas. Os 

conflitos entre trabalho e capital, proletariado e patrões, a forma da 

organização dos operários se torna crucial para os conflitos entre as classes, 

assim desde as primeiras organizações, o sindicato tem um papel significativo 

para os conflitos entre o capital e trabalho. 

 O cenário atual do mundo do trabalho é decorrente de vários 

acontecimentos nas últimas décadas que fazem parte do projeto hegemônico 

do capitalismo flexível e o projeto político econômico que faz parte da onda 

neoliberal em nível mundial. 

A precarização do trabalho é a maior mudança que ocorre no cenário 

atual do mundo do trabalho. Essa precarização em relação à classe 

trabalhadora está relacionado ao surgimento de novas formas de trabalho a 

partir de um processo de mudanças estruturais no capitalismo que exige novas 

demandas de capacitação para a classe trabalhadora, que procura garantir 

competitividade às empresas por meio da flexibilização das relações de 

trabalho, pois o desemprego estrutural se instala no Brasil entre as décadas de 

80 e 90, sendo estendido até os dias atuais. Nesse processo, novas bases 

institucionais para o desenvolvimento do capitalismo apareceram. O sistema 

econômico, antes centrado no capital industrial, passou a se basear em 

modelos flexíveis de produção, com destaque ao capital financeiro 

(FERNANDES et. al., 2010). 

Nos países periféricos, dentre osquais o Brasil encontra-se inserido, um 

dos fenômenos pertencentes a essa precarização é a substituição dos 

trabalhos formais por trabalhos com novas perspectivas informais, que são 

aqueles chamados de trabalhadores flexíveis, e por consequência, o indivíduo 

que sofre com as implicações existentes nesse processo, como por exemplo, o 

processo de terceirização, a flexibilização do trabalho, o contrato temporário, a 

queda do trabalho na indústria e o aumento na inserção no ramo das 

prestações de serviço. Um dando importante refere-se, nos anos 90, à queda 

no emprego formal. 
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Os números de empregos com carteira assinada [...] teve uma 
queda de 26% (1991-00). A partir de 1986, a categoria “conta 
própria” é o principal gerador de postos de trabalho, chegando 
a 68% acima de década de 1980, cabendo aí vários tipos de 
trabalhadores desde taxistas, ambulantes até profissionais 
liberais (FREIRE, FREIRE e CASTRO, 2010 apud DUPAS, 
2001, p.47). 

 

A terceirização abrange um número maior de consequências para a 

classe trabalhadora, em decorrência das ações das empresas no que diz 

respeito a diferenças de salário, benefícios ofertados, condição de trabalho em 

cada região do país, no ramo de pequenas, médias e grandes empresas em 

nível nacional e internacional, interferindo inclusive na organização sindical. 

Para o mercado e a produção capitalistas, essas novas mudanças com a 

inserção da terceirização estão relacionadas com a redução de custos para as 

empresas.  

A terceirização é quando uma empresa contrata outra para prestar 

determinados serviços. No Brasil, no atual cenário em que vivemos, configura-

se como principal vetor nas relações de trabalho. No plano legal, foi votada 

recentemente a Lei da Terceirização, proposta como Projeto de Lei (PL) nº 

4330 (depois modificado para PLC 30/2015), que libera a terceirização para 

todas as atividades das empresas, tanto aquelas que envolvam os processos 

vinculados às finalidades da organização fins ou os secundários (atividades 

meio). Assim como uma das propostas aprovadas no projeto da reforma 

trabalhista que interfere em outros aspectos do trabalho no qual aumenta de 

três para seis meses o período do trabalho temporário, prazo que pode ser 

alterado por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho que juntamente 

com a PL da terceirização contribuem para uma desorganização da classe 

trabalhadora. Para especialistas no assunto ela ainda contribui para uma 

desorganização da classe trabalhadora e da anulação das instituições que 

visam garantir o direito do trabalho, assim Druck (ano) define que: 

 

A terceirização é um fenômeno que incorpora e sintetiza essas 
seis9 dimensões da precarização social do trabalho no país, 

                                                             
9 Essas seis dimensões citadas por Graça, fazem parte de um conjunto de indicadores e 

dimensões da precarização social do trabalho, Essas seis dimensões foram escolhidas  como 
objetos de uma análise realizada em relação a terceirização no setor público, que faz parte da 
pesquisa sobre terceirização, são elas 1) as formas de mercantilização da força de trabalho (o 
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pois invariavelmente ela coincide com posições mais precárias 
de inserção no mercado de trabalho; apresenta as piores 
condições de trabalho e salários, e os mais altos índices de 
acidentes de trabalho; contribui decisivamente para aumentar a 
heterogeneidade e a fragmentação da classe trabalhadora e 
para a pulverização dos sindicatos; e está no centro da disputa 
do patronato com o Estado regulador, que busca anular a ação 
das instituições do direito do trabalho e do seu papel protetivo 
dos trabalhadores na relação capital-trabalho (DRUCK, 2016 
apud DRUCK, 2014). 
 

 
Para Antunes (2015), a terceirização vem se consolidando, em tantas 

partes do mundo, como uma ferramenta, uma verdadeira praga propulsora 

desta razão instrumental profundamente destrutiva em relação ao trabalho 

(ANTUNES, 2013; ANTUNES e DRUCK, 2014). 

Em relação as empresas atuantes no mercado no século XXI, podemos 

identificar que um número considerável, em um universo no qual a economia 

encontra-se que sob a hegemonia do capital financeiro, busca garantir seus 

lucros exigindo e transferindo aos trabalhadores a pressão pela flexibilização 

do tempo e da mão de obra, pelas altas taxas de produtividade, pela redução 

dos custos com a força de trabalho e pela flexibilização crescente dos contratos 

de trabalho, os quais, nos dias atuais,  podem ser realizados sem a 

participação do representante sindical e sem acordo coletivo. E assim, a 

terceirização vem se constituindo enquanto elemento de centralidade na 

estratégia empresarial, uma vez que as relações sociais estabelecidas entre 

capital e trabalho são disfarçadas em relações interempresas (ANTUNES et.al, 

2015). 

Atualmente, com a rápida proliferação das novas formas de organização, 

aqui os chamados colaboradores se dividem em equipes; há mudanças no 

ambiente técnico, que afetam diretamente os postos de trabalho e a 

                                                                                                                                                                                   
mercado de trabalho); 2) os padrões de gestão e organização do trabalho; 3) as condições de 
(in)segurança e saúde no trabalho; 4) o isolamento e a perda de enraizamento e de vínculos 
resultantes da descartabilidade, da desvalorização e da discriminação, afetando decisivamente 
a solidariedade de classe; 5) o enfraquecimento da organização sindical e das formas de luta e 
representação dos trabalhadores; e, por fim, 6) a ‘crise’ do direito do trabalho motivada pela 
ofensiva patronal, que questiona a sua tradição e existência, expressa hoje nos ataques à 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)na qual encontra se no artigo: A terceirização na 
Saúde Pública: Formas Diversas de precarização do Trabalho 2016. Disponível em DOI: 
http://dx.doi.org/10.1590/1981-7746-sol00023 
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comunicação entre as pessoas; e com o aumento da instabilidade no emprego, 

esta discussão está se tornando mais presente no contexto organizacional.  

O atual cenário das organizações dos trabalhadores é marcado por 

momentos em que sua principal preocupação é a sua própria defensiva. Os 

sindicatos hoje têm outro posicionamento político, pois as transformações do 

mundo do trabalho propiciam a institucionalização das negociações diretas 

entre empresa e funcionário, no qual ocorre o processo de transformação do 

padrão regulatório das relações de trabalho no Brasil e do padrão de ação 

sindical. Podemos considerar, com base nas informações disponibilizadas pela 

audiência pública realizada pela Subcomissão Temporária do Estatuto do 

Trabalho:  

Segundo o secretário nacional de Assuntos Jurídicos da 
Central Única dos Trabalhadores (CUT), Valeir Ertle, além de 
desregular o mercado de trabalho, a Reforma Trabalhista 
enfraqueceu os sindicatos nos processos de defesa de direitos 
e negociações coletivas (Agência Senado SUG 12/2018).  

 

  Outro aspecto que caracteriza a organização dos trabalhadores é a 

ausência dos sindicalizados, não somente pelo fato do desemprego, o que 

acontece nesse momento e o que se percebe é uma perda de forças de 

articulação e o pensamento voltado para o individualismo. O Estado detém o 

sindicato como inimigo, e com o fim da obrigatoriedade do imposto sindical, o 

esvaziamento nas instituições pertencentes a este ramo é inevitável. 

 Oliveira (2015) traz um dado importante a respeito da fragmentação 

existente nos sindicatos em relação a sua ação após anos de resistência: 

sindicatos que fazem parte de centrais sindicais já apresentam politicamente 

trabalhadores terceirizados, negociam e celebram acordos coletivos. Ele ainda 

levanta uma questão a qual a CUT admitiu por ocasião de sua Plenária 

Nacional de 2008; “se, por um lado, contabilizamos avanços políticos e um 

acúmulo significativo nos debates, por outro lado ainda há longo caminho a ser 

trilhado para construirmos um campo de forças mais favoráveis para reverter 

os desafios maléficos das terceirizações nas relações e nas condições de 

trabalho” (OLIVEIRA, e.t, al. 2015). 
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3 OS SINDICATOS E A DEFESA DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES 
EM SALVADOR 

 

Este capítulo busca retratar a atuação de sindicatos representativos 

de diferentes categorias na organização dos trabalhadores e defesa dos 

seus direitos na Cidade de Salvador. Aqui, apresentamos os resultados da 

pesquisa empírica, documental e de campo. Os dados secundários 

apresentados foram extraídos do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, sobretudo da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios – PNAD no âmbito nacional, e portais das centrais sindicais. 

É válida a ressalva de que a pesquisa teve alguns limites, 

relacionados à demanda por uma disponibilidade maior de tempo, já que 

existiu um cronograma a ser seguido, sobretudo em virtude do tempo 

necessário para contatos com os sindicatos, resposta destes ao convite 

formal de participação na pesquisa e agendamento de um horário para a 

concessão das entrevistas. Tudo isto agravou-se em virtude deste semestre 

coincidir com o período eleitoral (2018), que resultou em um momento não 

favorável para disponibilidade dos representantes, visto que a maioria dos 

sindicatos solicitados se encontravam mobilizados em torno da campanha 

política. “Mas nada que impossibilitasse uma análise dessa realidade na 

cidade de Salvador, já que no processo de produção dos dados o 

pesquisador os analisa e interpreta de forma investigativa, assim afirma 

Amado” (2013, p.299). 

A pesquisa de campo foi realizada entre os meses de setembro e 

outubro de 2018. Alguns aspectos relevantes devem ser destacados para 

entender o processo de delimitação empírica para realização da pesquisa. O 

foco inicial da pesquisa de campo seriam representantes sindicais da área da 

Saúde, considerando o atual momento de precarização, terceirização e 

desgaste por parte desses profissionais. A identificação das instituições que 

fizeram parte da pesquisa foi estabelecida a partir do critério: sindicatos que 

representassem a classe trabalhadora.  

Ao tentar contato com os principais sindicatos da área da saúde, que em 

um total foram seis, somente três representavam a classe trabalhadora e, em 

relação à concessão de entrevistas, só obtive retorno de dois. Esse primeiro 
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contato foi realizado por meio telefônico, sendo enviado um e-mail formal com 

uma cópia do roteiro das entrevistas e o de Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido-TCLE. A partir de então foi analisada a possibilidade de ampliação 

de categorias sindicais, sendo elas educação, serviços, construção civil e 

comércio.  

Na área da educação não obtivemos sucesso no agendamento de 

entrevistas; no setor do comércio, os dirigentes só poderiam conceder as 

entrevistas no mês de dezembro, depois do seu processo eleitoral para 

definição de novos representantes. Assim, a pesquisa foi realizada junto aos 

seguintes sindicatos: Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado da 

Bahia SINDSAÚDE; o Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Bahia – 

SEEB; o Sindicato de Água e Esgoto do Estado da Bahia – SINDAE; o 

Sindicato dos Empregados Domésticos do Estado da Bahia – 

SINDOMESTICO, e o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da 

Construção e da Madeira do Estado da Bahia- SINTRACOM, conforme 

tabela abaixo. 

 

TABELA-1 Características dos Sindicatos 

SINDICATOS ANO DE 
FUNDAÇÃO 

RAMO DE 
ATIVIDADE 

CENTRAL 
SINDICAL 

SINDAE                   1986 Prestação de 
Serviço 

CUT 

SINDOMESTICO         1986 Serviços Domésticos CUT 

SINTRACOM            1919 Construção Civil CBT 

SINDSAÚDE           1988 Saúde CUT 

SEEB                    1987 Saúde CUT 

  Fonte: Pesquisa empírica, 2018. 

Nossa pesquisa foi realizada com cinco sindicatos, a partir de 

entrevistas com seis dirigentes sindicais. No que diz respeito à questão de 

gênero, três dirigentes são do gênero feminino e três dirigentes do gênero 

masculino. No SINDOMÉSTICO foram entrevistados dois representantes 

sindicais, sendo um do gênero feminino (entrevistado 1) e outro do gênero 

masculino (entrevistado 2). Essas duas entrevistas foram realizadas com a 

justificativa de que, além do entrevistado querer contribuir com a pesquisa, o 

mesmo participava das articulações em nível nacional com a Central Única 
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dos Trabalhadores - CUT e com membros de todo o Brasil de sua categoria, 

e assim entendemos ser importante ouvir o seu relato; em relação à 

segunda entrevistada, a realização da entrevista foi de suma importância, já 

que a categoria é majoritariamente feminina e assim sua representatividade 

aparecerá de forma significativa.  

Na tabela 2 sintetizamos informações sobre gênero, idade, cargo, 

tempo de atuação e formação para que se visualize sinteticamente o perfil 

dos entrevistados nesta pesquisa. A idade média varia entre 36 anos para as 

mulheres e 64 para homens. 

 

TABELA-2 Características dos dirigentes 

REPRESENTADES  
SINDICAIS  

Gênero Idade  Cargo  Tempo  

de Atuação 

Formação  

             

SINDAE                   M 64 Administrador 3 anos Administração 

SINDOMÉSTICO         F/M F36/ 

H52 

M-Tesoureira/  

H-Administrador 

M-1 ano/ H-

7anos  

F-Doméstica/ 

H-Doméstico 

SINTRACOM            M 50 Administrador 3 anos  Administração 

SINDSAÚDE           F 56 Administradora 15 anos  Administração 

SEEB                    F 58 Presidente  20 anos Enfermagem 

  Fonte: Pesquisa empírica, 2018. 

A seguir, estaremos conhecendo algumas características dos 

sindicados em Salvador-BA, abordaremos alguns aspectos comparativos 

entre os cincos sindicatos envolvidos na pesquisa, para identificar aspectos 

gerais e específicos do cenário atual dessas instituições. Serão 

apresentados dados em relação à comparação estadual e nacional, as 

ações e os desafios das instituições sindicais e os resultados desta pesquisa 

em relação às ações sindicais e os desafios enfrentados por essas 

instituições.   

 

3.1 CARACTERÍSITCAS GERAIS DOS SINDICATOS DE SALVADOR EM 
RAMOS DISTINTOS DE ATIVIDADES - OBJETO DESTA PESQUISA  

 

 A cidade de Salvador reúne as principais centrais sindicais organizadas 

no Brasil, a saber, a Central Única dos Trabalhadores (CUT), a Central dos 
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Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) e a Força Sindical. Em relação 

a números e com base nos dados dispostos nos portais virtuais dos sindicatos 

no Estado da Bahia, identificamos que existem cerca de 64 sindicatos filiados à 

CUT. Já a CTB estima que na Bahia existam cerca de 300 sindicatos filiados. E 

a Força Sindical contabiliza 81 sindicatos filiados no total em todo o estado.  

Em uma pesquisa realizada em 1998/99 sobre o sindicalismo na Região 

Metropolitana de Salvador, Bahia, sob a responsabilidade do Núcleo da 

Unitrabalho/UFBA e que teve como objetivo analisar o quadro atual dos 

sindicatos e dos dirigentes sindicais no contexto de amplas transformações no 

mundo do trabalho, decorrentes do processo de globalização e de 

reestruturação produtiva em desenvolvimento no país, foram constatados que 

existem cerca de 40 sindicatos na cidade de Salvador , e destes apenas 2, do 

setor de serviços, não são filiados a qualquer Central Sindical, sendo que, dos 

38 filiados, 92% (35) estão ligados à CUT, 2 à CGT- Comando Geral dos 

Trabalhadores e apenas 1 à Força Sindical, o que expressa uma ampla 

hegemonia da Central Única dos Trabalhadores no movimento sindical do 

estado da Bahia (DRUCK, FILGUEIRAS e NEVES, 2000, p.155). 
   Podemos ver na Tabela - 2, apresentada acima, nos sindicatos 

presentes em nossa pesquisa, a presença de mulheres em cargos de direção 

nos sindicatos. Destacamos que essa presença é importante para desmistificar 

o fato de por “ser um gênero feminino” não se pode ocupar os espaços 

majoritariamente masculinos. Já em comparação com a pesquisa do IBGE 

(Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD) a presença feminina 

nas diretorias sindicais em nível nacional foi conquistada ao longo dos séculos. 

A pesquisa nos mostra que foi necessária essa inserção por meio de cotas, e, 

que a participação das mulheres nas diretorias sindicais está crescendo, 

mesmo que sua presença continue principiante em alguns tipos de sindicato. 

Eles ressaltam que o principal indício fornecido pelas pesquisas nesta direção 

é o aumento da proporção de sindicatos com diretorias mistas, graças à 

redução das diretorias exclusivamente masculinas e à estabilização, em 

patamares desprezíveis, da proporção de sindicatos com diretorias 

exclusivamente femininas (IBGE, et. al, 2001). 
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A participação dos homens como diretores sindicais sempre se mostrou 

maior que a das mulheres ao longo dos anos na luta por uma representação da 

classe trabalhadora, na pesquisa do Núcleo da Unitrabalho/UFBA essa 

diferença é notória.  

TABELA  – 3  Número de diretores sindicais por setor de atividade 

 

                                Nº DIRETORES % 

SETOR            Masc.           Fem.       Total Masc.        Fem.        Total 

Comércio          12                2            14 5%         3%          4% 

Indústria            92               8            100 38%         13%         33% 

Serviços           138              53          191 57%         84%         63% 

Total Global      242            63            305 100%       100%         100% 
Fonte: Pesquisa de Campo Sindicatos e Dirigentes Sindicais na Bahia: a construção de um 
Banco de Dados/Unitrabalho/UFBA. 

 

Em relação à formação profissional, três são formados em administração 

e três têm sua formação de acordo com a categoria que seu sindicato 

representa vide Tabela - 2. Em relação à escolaridade entre as categorias 

citadas, dois possuem 2° grau completo, sendo um homem e uma mulher, e 

entre estes a mulher exerce sua função fora do ambiente sindical e divide o seu 

tempo entre trabalho, família e trabalho voluntário no sindicato, recebendo 

somente ajuda para o transporte. 

TABELA  4 - Escolaridade 

 

SINDICATOS  ESCOLARIDADE Nº DIRIGENTES 

SINDICATOS           2º Completo         Superior Complt. 

SINDAE                                                         1 

SINDOMÉSTICO                   2                                

SINTRACOM                                                     1 

SINDSAÚDE                                                    1 

SEEB                                                             1 

  
         Fonte: Pesquisa empírica, 2018. 

No que diz respeito à filiação sindical, quatro dos sindicatos 

entrevistados são filiados à CUT, em seguida aparece um filiado à CTB. 

Perguntamos ainda se existia algum vínculo com partidos políticos por parte do 

sindicato ou filiação por parte dos dirigentes, em respostas, não foi citado 

nenhum nome por parte dos dirigentes, mas teriam suas preferências pessoais, 

e em relação ao vinculo dos sindicatos, as respostas eram que existia sim uma 
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ligação com partidos de esquerda: dois sindicatos citaram o PT – Partido dos 

Trabalhadores como base inicial para a criação do sindicato e como vinculo até 

os dias atuais, outra fala presente foi em relação a alguns nomes na campanha 

política, em relação a membros dos sindicatos estarem se candidatando a 

cargos políticos na eleição de 2018. Os dois sindicatos da área da saúde e da 

indústria não se manifestou em relação a candidatos na instituição. Na 

pesquisa desenvolvida através do Núcleo da Unitrabalho/UFBA, esses dados 

também são presentes, de acordo com Druck, Filgueiras e Neves (2000, p. 

159):  
 

No que se refere à filiação partidária, 62% dos diretores 
declararam estar filiados a algum partido; na indústria, a 
totalidade dos dirigentes é filiada, enquanto que, no 
comércio, nenhum diretor declarou ter filiação partidária, 
sendo que o total de filiados está distribuído meio a meio 
entre os setores industriais e o de serviços. Entre os 
dirigentes filiados, 11% já se lançaram como candidatos ao 
parlamento em algum dos seus níveis (14% entre os homens 
e 3% entre as mulheres). Entre esses dirigentes, que já se 
candidataram a algum cargo no Legislativo, 66% atuavam em 
sindicatos industriais e apenas 6% eram mulheres. 
 
 

A respeito de sua estrutura organizacional, os sindicatos funcionam por 

meio de diretorias plenas, compostas pelos diretores que ocupam cargos 

efetivos e suplentes nestas, como também pelos membros do Conselho Fiscal. 

A pesquisa do IBGE (2001) mostra que referente a esses funcionamentos 

temos ainda: 

 

No que se refere à estrutura organizacional, os sindicatos 
funcionam, formalmente, a partir de diretorias (68%) ou 
departamentos (28%) ou secretarias (15%), empregando, ao 
todo, 494 funcionários (Tabela 6), e sendo 9% (43) deles 

terceirizados. 
 

Outros dois aspectos relevantes para análise, em relação à atuação 

sindical na cidade de Salvador, é a quantidade de diretorias sindicais. Esse 

elemento pode identificar a potencialidade do sindicato, referente ao exercício 

das diretorias de acordo com a PNAD afirmando que, a tendência geral de 

crescimento da diretoria em exercício observada por Pochman (1996) a partir 

dos dados de Pesquisas Sindicais anteriores se mantém: em 1992 a proporção 
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de sindicatos com 13 diretores ou mais era de 56% e é de 60%, em 2001. 

(IBGE et, al. 2001).  

Nas entrevistas realizadas em Salvador, foram identificados três 

sindicatos com um número maior ou igual a 13 diretorias e os dois com um 

número de diretorias abaixo dessa estimativa. E em nenhum dos sindicatos 

foram apresentados trabalhadores terceirizados no quadro de funcionários. 

Mesmo em momentos com dificuldades de manter um número considerável de 

funcionários necessários e a disposição de muitos em prestar um trabalho 

voluntário como ocorre no SINDOMESTICO.  

Tabela  5 - Assessorias presentes em cada sindicato 

Sindicatos           Assessorias 

                   Jurídica Imprensa Gênero, 

raça 

orientação 

sexual 

 

Eventos Administrativa 

Sindae 1 1 1 1 1 

Sindoméstico         1 1  1 1 

Sintracom            1 1 1  1 

Sindsaúde           1 1   1 

Seeb                    1 1   1 

           Total         5          5            2        2 5 

         
 
            Fonte: Pesquisa empírica, 2018. 

 

Na pesquisa realizada pelo Núcleo da Unitrabalho/UFBA, identifica-se 

que a maioria dos sindicatos possui algumas assessorias específicas. Apesar 

de toda e estrutura organizada, é difícil encontrar um sindicato que tenha uma 

memória organizada de sua imprensa, de suas atividades e, principalmente, da 

evolução do número de sindicalizados (DRUCK, FILGUEIRAS e NEVES et. al, 

2001). Os autores afirmam que: 

 

A maior parte das organizações sindicais conta com 
assessores nas áreas jurídica (85%), econômica (78%) e de 
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imprensa (60%); uma minoria (30%) possui assessores na área 
de saúde do trabalhador e apenas 8% na área de educação e 
qualificação. Do ponto de vista setorial, todos os sindicatos da 
indústria possuem assessores jurídicos e econômicos, e quase 
todos (10) têm assessores de imprensa, além de quase 50% 
deles possuírem assessores na área de saúde do trabalhador. 
Por outro lado, os sindicatos que possuem assessores na área 
de educação e qualificação (3) são todos do setor de serviços 
(DRUCK, FILGUEIRAS e NEVES, 2001, p.167). 
 

Em 1998/99 na pesquisa Unitrabalho/UFBA, todos os sindicatos 

possuíam carro, carro de som e telefone; 82% (33) possuíam sede própria, 

30% (12) possuíam gráfica e 20% (8) tinham clube recreativo para os 

associados. Como veículo de comunicação com os associados, 88% (35) dos 

sindicatos utilizavam boletim, 60% (24) carro de som, 58% (23) jornal e 25% 

(10) rádio. (DRUCK, FILGUEIRAS e NEVES et. al, 2000).  

Em relação à estrutura física, todos os sindicatos possuem 

estrutura/sede própria, com base na análise de dados de nossas entrevistas. 

Todas as entrevistas foram realizadas na própria instituição e, além da 

estrutura física, as condições de infraestrutura devem ser levadas em conta, 

pois fazem parte da análise das condições de organização dos sindicatos em 

relação à sua expansão institucional e organizacional, de acordo com o IBGE 

(2001):  

 

Os indicadores sobre a estrutura física correspondem às 
condições de organização dos sindicatos em relação à sua 
expansão institucional e organizacional, representando, 
também, as condições patrimoniais que dizem do poder de 
investimento que o sindicato possui, do seu acúmulo 
patrimonial e do conforto que sua infra-estrutura pode propiciar 
no atendimento aos seus associados. As informações 
referentes à condição de ocupação da sede, as formas de 
compartilhamento do espaço físico e a existência de subsedes 
são indicadores utilizados para a avaliação da estrutura, da 
organização e da abrangência das agremiações sindicais 
(IBGE, 2001, p.60).   

 

Em relação à organização, estrutura e infraestrutura dos sindicatos 

pesquisados, existem divergências e convergências, e em sua maioria, todos 

relataram que seu funcionamento na conjuntura atual os limita em aspectos 

singulares e, mesmo com essas dificuldades, todos expressam a necessidade 

da defesa da democracia e a continuação das lutas em favor da classe 
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trabalhadora.    A seguir veremos como a atuação sindical é realizada e quais 

os desafios encontrados por essas instituições. 

 
 
 

3.2 AÇÕES E DESAFIOS ATUAIS DA ORGANIZAÇÃO SINDICAL  

 

O sindicato é uma instituição cuja função é defender, através de 

estudo e de lutas, os interesses econômicos (sindicatos patronais) ou 

profissionais (sindicatos da classe trabalhadora) de todos aqueles 

profissionais que exerçam a mesma atividade, isso acontece por meio de 

deveres a serem cumpridos por parte dessas instituições que representam a  

classe trabalhadora, sendo eles: colaborar com os poderes públicos no 

desenvolvimento da solidariedade social; manter serviços de assistência 

judiciária para os associados; promover a conciliação nos Dissídios Coletivos, visando 

tratar de problemas coletivos e individuais, com o objetivo de alcançar-lhes melhores 

condições de trabalho e vida social para a classe trabalhadora. 

Para compreender a organização sindical na atualidade brasileira, é 

necessário entender os fenômenos que ocorrem no mundo do trabalho, esse 

cenário apresenta-se cada vez mais complexo, heterogêneo e fragmentado. As 

transformações que ocorrem em decorrência da globalização e da revolução 

tecnológica, são acompanhadas das transformações no mundo do trabalho e 

no âmbito dos movimentos sociais. Além do abalo que põem a democracia em 

total ameaça, essas mudanças estão atingindo profundamente a subjetividade 

da classe trabalhadora e das formas de sua organização.  

As sucessivas conjunturas de flutuação na atividade da 
economia brasileira na “década neoliberal”, o complexo de 
reestruturação produtiva (cuja expressão mais significativa nos 
anos 1990 foi a terceirização) com seu impacto abrupto no 
mundo do trabalho organizado, conseguiram promover uma 
fragmentação objetiva dos núcleos mais organizados da 
classe, expondo sua fragmentação subjetiva (e política) 
(ALVES, 2002, p.88). 

 

No Brasil, a partir dos anos 90, amplia-se uma forte ofensiva do 

neoliberalismo que defende a redução da atuação do Estado, e por 
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consequência afetou os direitos sociais, ampliou a compressão do salário da 

classe trabalhadora, o desmanche da previdência e da seguridade com a 

justificativa de que há um “rombo na previdência” e que para retirar as contas 

públicas do vermelho é necessária a reforma da previdência. Com essas 

deliberações, os autores do neoliberalismo estimulam que ocorram de forma 

influenciadora para uma divisão e pulverização dos sindicatos dos 

trabalhadores, das negociações em relação a legislação trabalhista nas 

relações trabalhistas.  

 
Os limites estruturais do sindicalismo e a debilidade política (e 
ideológica) do partido de classe tornaram-se manifesta. Os 
sindicatos demonstraram sua dificuldade histórica de lidar com 
o precário mundo do trabalho, com o trabalho precarizado, 
parcelado e informal, instalado na maioria das vezes nas 
pequenas e médias empresas e nos domicílios. No tocante à 
práxis sindical dos anos 1990, constatamos o predomínio de 
uma nova burocracia sindical, representada, no campo da 
esquerda social-democrata, pela CUT, e no campo da direita, 
pela Força Sindical, que passaram a incorporar práticas 
sindicais defensivistas de novo tipo, buscando resistir, de modo 
propositivo (ou de adesão sistemática, como é o caso da Força 
Sindical), à ofensiva neoliberal (BOITO, 1999) (ALVES, 2002, 
p.88). 
 

Já para alguns autores como Druck, Filgueiras e Neves (2000), o 

movimento sindical está politizado, e suas estratégias de ação não estão 

centradas na negociação e no pacto social – com o governo e com os 

empresários –, mas no confronto com base em mobilizações e greves de 

massa, pois suas ações com as modificações no mundo do trabalho sofrem 

configurações tanto no âmbito em defesa dos direitos trabalhistas como no 

âmbito do funcionamento dos sindicatos. 

Nesta pesquisa se considerou relevante visualizar a percepção dos 

sindicatos em relação às novas roupagens postas para a classe 

trabalhadora para compreender o seu papel como forma organizada dessa 

classe. Quando perguntado sobre quais as lutas atuais dos sindicatos e qual 

sua preocupação nos dias atuais, o entrevistado quatro (2018) afirma que 

“nesse momento estamos preocupados com a reforma trabalhista, a perda 

do imposto sindical. As pautas nesse momento são as dimensões da 

reforma e a retirada de direitos”. Já o entrevistado quatro (2018) prioriza 

nesse momento a preocupação com a saúde do trabalhador: 
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Defender os interesses da classe trabalhadora, acompanhar a 
luta dos trabalhadores nessa perca dos direitos “né”, nossa 
preocupação nesse momento é resgatar os trabalhadores 
para a luta. Nossa preocupação nesse momento na área da 
saúde, saúde do trabalhador e a precarização do trabalho, 
das instituições esse momento a saúde morre a cada dia. A 
PEC da terceirização junto com o golpe é a maior 
preocupação dos sindicatos, pois hoje nossa situação é 
precária (Entrevistado quatro, 2018). 

 

Em relação ao posicionamento de pautas do interesse da sociedade, 

os entrevistados entendem que estas pautas têm sido assumidas pelos 

sindicatos: 

O sindicato junto à Central Sindical tem se articulou bastante 
pela não aprovação das medidas do governo, a pauta aqui 
sempre será a vida do trabalhador e isso envolve familiares e a 
comunidade ao seu redor, pois entendemos que o trabalhador 
brasileiro não aceita retrocessos e retirada de direitos 
construídos a partir de muita luta. (Entrevistado um, 2018). 

A consciência da sindicalização, focando na sociedade 
explicando como funciona as retiradas de direito. Realizamos 
eventos que por muitas vezes são abertos ao público em geral, 
ai divulgamos nos nossos portais. Esses eventos são 
geralmente de interesse da esfera pública e do privado porque 
a conjuntura atual e com a terceirização afeta ambas as partes, 
então a sociedade tem que estar sabendo do que está 
acontecendo no nosso país (Entrevistado quatro, SINDSAÚDE, 
2018). 

Já o sindicato dos empregados domésticos relata a necessidade dos 

sindicatos saírem da “caixinha” que os limita, e expandir o nosso 

posicionamento enquanto classe trabalhadora em todos os espaços, 

principalmente aqueles nos quais as categorias não frequentam no seu dia-a-

dia, a fala do seu representante surge como uma forma de manifestação para 

enfrentar as dificuldades atuais: 

[...]Levar o sindicato para fora da unidade, a luta deve ser na 
rua a informação e nossa arma, assim fazemos palestras em 
escolas, faculdades, conseguimos construir uma relação com 
essa instituição eu me orgulho de fazer parte. Estamos 
presente também em todas as manifestações culturais, 
manifestações organizadas pelas centrais sindicais. Eventos no 
interrior convocando a população para participar nos eventos 
abertos em locais públicos a luta aqui para uma classe não é 
somente para o âmbito profissional, a conscientização política 
e para todos[...]. (Entrevistado 2, 2018). 
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   As principais lutas atuais são contra a reforma da previdência, e, com a 

consolidação da reforma trabalhista, a principal bandeira levantada pelos 

sindicatos é a redução da jornada de trabalho, sem a redução salarial esse 

aspecto é presente na maioria das falas. Outra fala presente é de garantir 

nessa conjuntura atual a defesa da democracia. Além das ações voltadas para 

todas essas questões que aparecem na fala de outros sindicatos, o 

SINDOMESTICO tem ações de enfrentamento ao trabalho infantil, a luta contra 

o preconceito, questão de gênero e a luta em defesa aos direitos da mulher por 

quais seus sindicalizados são majoritariamente maiores. 

A forma mais utilizada pelos sindicatos para comunicação, informativos, 

repasses e convocatórias de reuniões e assembleias aos seus filiados é 

através da internet. Não quer dizer que os sindicatos não estejam presentes 

nas instituições que abrangem cada categoria. Todos os sindicatos afirmaram 

que a presença na porta das fábricas e instituições são realizadas por parte 

dos dirigentes sindicais e continuam sendo ações importantes para a 

mobilização com ação sindical, e que isso é feito quando necessário. Contudo, 

essas novas formas de comunicação, via internet, são uma nova configuração 

das ações realizadas pelos sindicatos na contemporaneidade.  

De acordo com o IBGE (2001), o grau de informatização dos sindicatos é 

um dos indicadores que evidenciam os processos de controle administrativo, a 

agilização da informação interna e entre os associados, assim como a troca de 

informações entre a(s) categoria(s) representada(s) e outras organizações 

congêneres e o poder político instituído (sindical ou não).  

 
TABELA- 6 Infraestrutura dos sindicatos 

Sindicatos Infraestrutura dos sindicatos 

 Carro Telefone e 
computador 

Jornal Rádio 
e Portal de 
comunicação 
via Internet 

 
Sede Própria 

Sindae 1 1 1 1 

Sindoméstico         0 1 1 1 

Sintracom            1 1 1 1 

Sindsaúde           1 1  1 1 

Seeb                    1 1  1   1 

           Total       4          5   5            5 

        Fonte: Pesquisa empírica, 2018. 
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Outro ponto presente na fala dos representantes sindicais, são as 

participações nas manifestações culturais no Estado da Bahia, como 2 de julho, 

7 de setembro e as convocatórias realizadas por chamadas das centrais 

sindicais para estar presente nas manifestações de rua. A realização de 

eventos convocando toda a categoria, fazendo uso da panfletagem, 

comunicados via radio e televisão. A exemplo do SINDOMESTICOS que criou 

uma rádio comunitária presente em dois bairros de Salvador para uma 

comunição ativa com as trabalhadoras. Eles realizam um momento de 

panfletagem nos bairros de classe média alta de Salvador, como Graça, 

Itaigara e Pituba, para um contato mais próximo com sua classe. Essa 

atividade tem como objetivo levar informações em relação à programação das 

atividades existentes no sindicato, informações em relação ao cenário, político, 

econômico, cultural e em particular dos direitos para a classe trabalhadora. São 

realizados chamados a conhecer a atuação sindical nessa classe, as 

trabalhadoras são convidadas a participar de assembleias realizadas aos 

domingos, já que a carga horária dessa categoria contabiliza 44 horas 

semanais, assim viabiliza a participação de uma grande maioria nesses 

encontros que acontece na sede do sindicato.  

Os desafios sindicais na contemporaneidade abrangem diversos 

aspectos tanto no âmbito da classe trabalhadora, quando para a própria 

estrutura sindical. Mesmo com pontos positivos na infraestrutura, como 

podemos observar na tabela 4, apresentada anteriormente. Dos cinco 

sindicatos pesquisados, quatro relatam que a situação financeira das 

instituições a cada dia fica mais difícil.  

Os desafios existentes e presentes nos relatos dos sindicatos no que diz 

respeito à classe trabalhadora nos dias atuais são: a terceirização, 

precarização do trabalho e a reforma trabalhista, destacando-se, no 

depoimento de todos os entrevistados, a preocupação com a questão do 

desemprego estrutural. Em 1998/99 a preocupação dos sindicatos com o 

desemprego não se converteu em lutas:  

A maior preocupação dos sindicatos – o desemprego – ainda 
não se transformou em luta concreta. Mesmo porque, diante da 
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reestruturação produtiva, que tem como o principal objetivo e 
resultado a redução de pessoal e de postos de trabalho, não há 
o que negociar junto às empresas. A reivindicação de redução 
de jornada de trabalho sem redução de salário, bandeira 
assumida por todos os sindicatos, ainda não conseguiu ocupar 
um lugar central nas mobilizações sindicais, à medida que não 
está dirigida ao Estado, mas aos patrões e, portanto, sem 
condições de ser atendida, pois trata-se de uma forma de 
regulamentação que só o Estado pode implementar (DRUCK, 
FILGUEIRAS e NEVES, 2000, p. 27). 
 

 

O que nos faz pensar que essa dificuldade de converter preocupação 

em luta é decorrente de aspectos que Oliveira (2015) destaca no Dossiê: Para 

Onde Foram Os Sindicatos?  Elaborado pelo Centro de Estudo e Pesquisa em 

Humanidades. 

O autor aponta que houve componentes diferenciados para a dinâmica 

de implementação da terceirização e flexibilização nas relações de trabalho no 

país e para as condições de atuação do sindicalismo em face de tais 

dinâmicas. E categoriza três contextos para essa explicação, no período que 

corresponde: I nos anos 1990 (entre os Governos Collor a FHC); II nos 

Governos Lula (dois mandatos) e Dilma 1 (primeiro mandato); e III no Governo 

Dilma 2 (início do segundo mandato). O primeiro seria com base no contexto I, 

quando o processo deslanchou e avançou graças à confluência de, pelo 

menos, quatro fatores, que se potencializaram reciprocamente, dos quais 

destacaremos o mais relevante para entender o posicionamento dos sindicatos: 

 

d) ao sindicalismo restou uma ação fundamentalmente 
defensiva, de resistência (mesmo sob variações produzidas por 
condições e orientações diversas); teve que lidar com: quadro 
econômico adverso, governos hostis, ações empresariais 
precarizantes e antissindicais, ambiente político geral 
desfavorável, além dos problemas históricos da 
institucionalidade sindical e de equacionamento político de 
suas divergências; sendo que, ainda assim, se manteve como 
referência das demandas dos trabalhadores nas negociações. 
coletivas e junto à Justiça, assim como no âmbito das 
interlocuções políticas mais gerais, com o Executivo, o 
Parlamento etc.; em ambos os casos, com desempenho 

claramente inferior ao do período anterior (OLIVEIRA, 2015, 
p.562).    
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No contexto II, o processo de terceirização e flexibilização continuou, 

embora não no mesmo ritmo, nem com os mesmos componentes: 

 
b) os indicadores do emprego reagem positivamente: o 
desemprego cai, a formalização cresce, a renda média dos 
trabalhadores sobe, os resultados das negociações coletivas 
melhoram etc., favorecendo o desempenho do sindicalismo, 
seja no plano das negociações coletivas, seja no da 
interlocução no plano político mais geral. (OLIVEIRA, p.562, 
2015).   
 

Já no contexto III, a atuação sindical se encontra fragilizada o cenário no 

qual se instala a crise econômica atinge tanto a classe trabalhadora e a sua 

remuneração quanto a atuação sindical, assim compreende- se: 

   
g) com a crise econômica já instalada e as medidas de ajuste 
fiscal que vêm sendo implementadas pelo Governo, os 
indicadores de emprego já começam a dar sinais de franca 
deterioração, o que afetará os ganhos dos trabalhadores e as 
condições de atuação sindical (OLIVEIRA, p.563, 2015).    
 

Em relação aos desafios, o que mais apareceu na fala dos 

entrevistados foi a dificuldade que está sendo manter a sustentabilidade 

financeira necessária para o enfretamento das lutas e a preocupação com 

essa baixa procura dos trabalhadores e, como consequência, a diminuição 

da contribuição sindical, que com a reforma trabalhista passa a prevalecer 

os artigos (578 e 579) da CLT- Consolidação das Leis do Trabalho: 

Art. 578. As contribuições devidas aos sindicatos pelos 
participantes das categorias econômicas ou profissionais ou 
das profissões liberais representadas pelas referidas 
entidades serão, sob a denominação de contribuição sindical, 
pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste 
Capítulo, desde que prévia e expressamente autorizadas. Art. 
579. O desconto da contribuição sindical está condicionado à 
autorização prévia e expressa dos que participarem de uma 
determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma 
profissão liberal, em favor do sindicato representativo da 
mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, na 
conformidade do disposto no art. 591 desta Consolidação 
(BRASIL, ano, p.). 
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Também chamado de Imposto Sindical, a contribuição sindical antes da 

reforma trabalhista era prevista nos artigos 578 a 591 da CLT. Possuía 

natureza tributária e era recolhida compulsoriamente pelos empregadores no 

mês de janeiro e pelos trabalhadores no mês de abril de cada ano. O art. 8º, IV, 

in fine, da Constituição da República prescreve o recolhimento anual por todos 

aqueles que participem de uma determinada categoria econômica ou 

profissional, ou de uma profissão liberal independentemente de serem ou não 

associada a um sindicato. Tal contribuição deveria ser distribuída, na forma da 

lei, aos sindicatos, federações, confederações e à "Conta Especial Emprego e 

Salário", administrada pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE. O objetivo 

da cobrança é o custeio das atividades sindicais e os valores destinados à 

"Conta Especial Emprego e Salário" integram os recursos do Fundo de Amparo 

ao Trabalhador (BRASIL, 2015). Assim, caberia ao MTE os meios com o qual 

esse arrecadamento seria repassado para os sindicatos no âmbito de manter o 

seu funcionamento.  

Compete ao MTE expedir instruções referentes ao 
recolhimento e à forma de distribuição da contribuição sindical. 
Legislação Pertinente: arts. 578 a 610 da CLT. Competência do 
MTE: arts. 583 e 589 da CLT. Com os orçamentos baixos para 
manter as despesas das instituições, percebemos que a 
preocupação maior por parte dos sindicatos tem sido a falta de 

contribuições, às quais atribuem o “sustento” dos sindicatos 
(BRASIL, ano, p.). 
 
 

A situação atual do imposto sindical sempre será antes de tudo um 

questionamento em relação a sua “possível extinção”. Com a reforma 

trabalhista os artigos da Consolidação das Leis Trabalhistas, 545, 578 e 579, 

582 e 583, 587 e 602, sofrem alterações em sua redação . Essas alterações 

referem-se a mudanças de palavras e expressões, como por exemplo, no 

artigo 579, que acrescenta em seu texto o termo prévio para justificar a 

autorização do pagamento, assim: 

 

Como visto, tais alterações, em especial a do art. 579, CLT, 
que passou a mencionar que “desconto da contribuição sindical 
está condicionado à autorização prévia e expressa dos que 
participarem de uma determinada categoria econômica ou 
profissional, ou de uma profissão liberal” levaram a doutrina a 
tipificar a contribuição sindical como um “dever de caráter 
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voluntário”, cujo pagamento passou a ser uma faculdade do 
empregador, empregado ou do profissional liberal para com o 
sindicato que os representa, seja o de categoria econômica ou 
profissional, respectivamente. (ANDRADE, PAVELSKI, 2017). 

 

Em relação compulsoriedade da contribuição sindical analisando o 

artigo 578 da CLT, que traz: As contribuições devidas aos sindicatos pelos 

que participem das categorias econômicas ou profissionais ou das 

profissões liberais representadas pelas referidas entidades, serão, sob a 

denominação de "Contribuição Sindical", pagas, recolhidas e aplicadas na 

forma estabelecida neste Capítulo. Continua a afirma que a contribuição 

será devida pelos integrantes das categorias econômicas e profissionais. 

Com isso notasse que o imposto passa a ser compulsório mais com caráter 

que indica á existência de sua cobrança e assim podemos analisar que a 

extinção do imposto sindical não e de fato existente, e assim que existe é  

alteração da forma de cobrança e não da obrigatoriedade da contribuição 

sindical e muito menos extinção. 

A posição manifestada pelo entrevistado quatro, afirma que nos dias 

atuais as dificuldades financeiras afetam diretamente o sindicato em relação ao 

seu funcionamento e que isso é decorrente da falta de contribuição sindical. 

Hoje enfrentamos sérias dificuldades, essa retirada do imposto 
sindical abalou os sindicatos de uma forma devastadora. O 
sindicato possui funcionários em regime CLT que estão com o 
pagamento em folha atrasados, as viagens realizadas para 
eventos e convenções no interior do estado estão saindo 
praticamente do nosso bolso [...] eu digo e repito todo dia, 
estamos fazendo milagres nesse ano de 2018 para nossas 

portas estarem abertas. (ENTREVISTA QUATRO, 2018). 

 

             A posição manifestada pelo entrevistado dois traz um relato que com a 

retirada do pagamento em folha do imposto sindical, o sindicato passa por 

dificuldades e que a situação só não é pior por fatores que influenciam em seu 

funcionamento:  

Somos um sindicato que em todos os momentos, desde nossa 
fundação enfrentamos dificuldades, e com essa conjuntura 
atual nosso enfrentamento não será diferente [...] hoje temos 
sede própria e penso que só por essa questão nossa situação 
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não é pior, todos aqui somos voluntários, alias no momento 
estamos assim [...] porque temos nossa secretária, que atende 
diariamente nossas trabalhadoras e patrões que nos procuram, 
mas a situação dela aqui não é diferente do cenário lá fora, 
salário atrasado e estamos conseguindo pagar o transporte 
somente [...]. Hoje estamos vivendo uma contradição aqui 
dentro, uma funcionária com seu direito trabalhista atrasado. 
Isso se torna vergonhoso, para nós, pessoas de luta de 
enfrentamento a falta de direitos. Hoje vejo um cenário nos 
sindicatos que jamais imaginei a retirada do imposto sindical 
surge para desestruturar os sindicatos isso eu posso afirma, 
nossa campanha aqui está sendo diária para conseguir 
contribuição com nossas trabalhadoras [...]. (Entrevistado 2, 
2018).        

 

 A posição manifestada pelo entrevistado cinco se mostrou contrário a 

essas afirmações. Conforme relatado, este sindicato investiu em uma boa 

equipe administrativa e com isso, ao longo dos anos, mostrou-se consciente na 

administração financeira. Em seu relato, o entrevistado que chamarei de 

entrevistado um, afirma que: 

 

O sindicato buscou uma organização em todos os requisitos, 
pensamos em estruturar o sindicato com todas as suas 
necessidades, assim realizamos uma administração 
orçamentária que tem como visão desde seu inicio, pensar em 
uma sede própria, começamos com uma aqui perto, muito 
pequena mais conseguimos organizar bem, passamos para 
essa, que já tem uma estrutura maior, [...], por todos os 
andares que você andou, você viu “né” como funcionamos [...] 
temos aquele auditório que alugamos, os carros particulares 
que prestam serviços em agenda, ninguém aqui usufrui das 
coisas particulares do sindicato, economizamos ao máximo, a 
iluminação aqui é bem distribuída nos espaços com grandes 
janelas para uma iluminação adequada, a organização 
financeira  aqui  é pensada para não levar os dirigentes.   
 
    

O sindicato há tempos se posiciona contrário ao imposto sindical e com 

isso não é realizado o arrecadamento desse valor. O entrevistado cinco afirma 

o “princípio de não fazer do imposto uma forma de sustentação da entidade, 

sustentação que deve ser dada de forma espontânea, através da mensalidade, 

para que cada trabalhador/a tenha a consciência da importância da entidade 

como instrumento de defesa dos seus direitos”, já que seus membros os 

procuram no sentido ideológico e não com interesses nos benefícios ofertados 

por parte dos sindicatos.  
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Nossas primeiras grandes batalhas travadas para pensar 
melhor o sindicato, foi para acabar com a cobrança do Imposto 
Sindical, que o valor representa um dia de trabalho de cada 
trabalhador. Essa luta se deu em duas etapas: primeiro o 
Sindicato devolveu aos trabalhadores o montante descontado 
pelas empresas e, depois, entrou na Justiça para impedir que a 
cobrança voltasse a acontecer e te digo mais até hoje está em 
vigor a liminar proibindo o desconto do imposto. O SINDAE foi 
o segundo sindicato brasileiro a tomar essa posição [...] 
pensamos sempre no trabalhador por ser totalmente contrário 
ao imposto, que serve para atrelar o sindicato ao governo, além 
de não incentivar que a entidade busque, através da luta, uma 
efetiva representação da categoria.Somos contrario a essa 
arrecadação, quereremos ser representantes com autonomia 
de decidir juntamente com a categoria o posicionamento da 
classe.”( Entrevistado cinco, 2018).  

 

Entende-se que com a Reforma Trabalhista executada em Lei, tentou 

estabelecer um caráter na contribuição sindical, que tornasse facultativo a sua 

cobrança. No entanto as alterações já realizadas, podemos concluir que a 

contribuição permanece obrigatória e exigível para a classe trabalhadora, e 

assim, tanto empregados como empregadores continuaram com o dever de 

contribuir com o imposto sindical. 

Outro ponto importante é a ação contraditória existente nos sindicatos 

por parte do assistencialismo, e que se faz presente deste os anos 90, a 

estrutura sindical conservadora sempre adotou essa pratica. Mesmo com a era 

do “novo sindicalismo” essas ações não foram deixando de lado por parte dos 

sindicatos, os dirigentes travam batalhas em relação a essa assistência 

loferecida por sindicatos de grande porte. Digo batalhas, pois no período de 

eleição nos sindicatos essa será uma das principais pautas a serem discutidas 

pelos dirigentes: 

 

Um panfleto da Oposição Sindical Metalúrgica de São Paulo 
por ocasião da eleição da diretoria do sindicato dessa categoria 
em 1981 demonstra isso. Quando ao final da campanha havia 
a caracterização de que a oposição finalmente venceria o pleito 
e derrotaria a direção que não largava o osso desde 1964, a 
oposição apelou para o puro assistencialismo em um material 
intitulado “Vamos melhorar o atendimento médico”. (FRANÇA, 
2007, p.72). 
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A posição manifestada pelo entrevistado dois afirma que hoje a 

demanda maior da classe trabalhadora ao sindicato tem sido a procura pelo 

plano de saúde e pelo plano de assistência odontológica, ficando em segundo 

a busca por outras informações.  

 

Procuramos está presente em todos os espaços, visitando as 
instituições, mais os trabalhadores só se aproximam na maioria 
das vezes por parte dos direitos, quando se sentem 
ameaçados, mais nossa comunicação é de forma direta, 
fazemos esses contatos por internet, visitas nas instituições 
realizações de evento, palestras e congressos, para um melhor 
engajamento da categoria. Mas é assim, a procura de fato só 
acontece quando os mesmos se sentem ameaçados no que se 
refere na retirada de direitos (Entrevistado 2, 2018). 

 
Percebe- se que estes fenômenos ocorrem a partir da perspectiva em 

que os sindicatos estão preocupados em manter sua principal fonte de receita, 

com algumas exceções, de forma que esta seja sua verdadeira 

representatividade e atuação. Essa preocupação surge com base no artigo Art. 

545-CLT, no qual os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de 

pagamento dos seus empregados, desde que por eles devidamente 

autorizados, as contribuições devidas ao sindicato, quando por estes 

notificados. Mudança referente á reforma trabalhista Lei 13.467/2017.    

Portanto, notamos que a preocupação dos entrevistados a respeito do 

distanciamento da classe trabalhadora dos sindicatos está mais para o âmbito 

da contribuição sindical do que atrelado ao que diz respeito à classe 

trabalhadora participar ativamente dos processos de luta, de buscar, lutar e 

garantir suas revindicações e direitos diante de um retrocesso democrático e 

retiradas de direitos conquistados ao longo dos anos.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao definir como objetivo refletir sobre a contribuição dos sindicatos em 

defesa dos direitos da classe trabalhadora na Cidade de Salvador, esta 

pesquisa se debruçou sobre o processo de perda dos direitos da classe 

trabalhadora, aspectos gerais do sindicato, da organização da classe 

trabalhadora, com uma contextualização histórica desta, para assim, 

entendermos a real função dos sindicatos frente à organização da classe 

trabalhadora. 

Dada a importância do assunto, a luta em relação aos direitos da classe 

trabalhadora, mesmo dentro de um contexto de transformações no mundo do 

trabalho, vemos que a classe trabalhadora ainda consegue se organizar, 

embora enfrentando muitos desafios por parte de suas representações. 

Os sindicatos como formas organizativas para atuar em prol da classe 

trabalhadora, que ao longo das décadas ampliou seu processo de 

representação, organização e mobilizações, passando por reorganizações 

por parte da influência do capitalismo globalizado, determinou para as ações 

dos sindicatos uma postura de colaborar com os processos de 

transformações do neoliberalismo com as influências do Estado. Mesmo em 

seus momentos de luta e resistência no período da ditadura militar. 

 Analisando os aspectos históricos e constitucionais, as mudanças 

realizadas no regime da Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT vai contra 

os direitos referentes à atuação direta da relação sindical e classe 

trabalhadora, principalmente no que rege a sua proteção com base na 

Constituição de 1988 em relação aos direitos sociais, dentre os quais se 

inserem os trabalhistas, dando ensejo à criação de várias leis e decretos, os 

quais, de certa forma, vieram a regulamentar e garantir. 

Com a pesquisa podemos destacar que a preocupação com a situação 

do funcionamento financeiro e arrecadação do imposto sindical praticamente 

tem a mesma posição no quadro de desafios a serem enfrentados que a 

defesa dos direitos e mudanças no mundo do trabalho. Acredito que o estudo 

em relação ao tema proposto nesse trabalho não cessará com esta 

monografia. O estudo em relação ao direito da classe trabalhadora deve ser 
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entendido como parte do processo histórico da luta entre as classes. Os 

interesses da categoria e de representá-la perante os vários impasses e 

conflitos gerados por organizações da sociedade. E que suas propostas estão 

de acordo com as convenções coletivas e pautas em prol de um melhor diálogo 

entre a classe trabalhadora e os respectivos representantes sindicais.  

Entretanto, os resultados aqui explanados não foram suficientes para dar 

resposta ao questionamento desta pesquisa, pois novos questionamentos nos 

despertou um interesse de aprofundar e ampliar o estudo perante ao cenário 

de precarização dentro dessas instituições a partir da reforma trabalhista.  Os 

questionamentos são de como conseguir achar o caminho nas condições 

atuais para o enfretamento da crise econômica e organizacional da classe 

trabalhadora. Os impactos sofridos por essas instituições e como elas reagem 

em defesa da sua estrutura e do seu funcionamento em cenário pós reforma 

trabalhista, extrema precarização, conservadorismo? Qual o papel e forma de 

ser que deve assumir os sindicatos dos trabalhadores? 

 A fragilidade dos sindicatos perante essa nova configuração 

determinada para a classe trabalhadora remete a fragilidades para que 

houvesse um isolamento das instituições sindicais em relação a sua 

organização e atuação em defesa da classe trabalhadora por parte da reforma 

trabalhista, pois, através das respostas dos representantes sindicais, a 

preocupação atual é de como manter o funcionamento desses espaços perante 

as limitações econômicas e com a classe trabalhadora distante dos sindicatos. 

Hoje a preocupação atual dos sindicatos não será somente em relação à 

defesa da classe trabalhadora, ela estará voltada para a defesa do seu 

funcionamento. Reiteramos que a articulação dessas instituições são de suma 

importância para a organização da classe trabalhadora.   
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