
 

 

                  

ALTERAÇÕES NO MUNDO DO TRABALHO E SINDICATOS: uma síntese de múltiplas 

determinações 

 

Marcia Irene Pereira Andrade1  
Marcia Perales Mendes Silva2 

 
 

RESUMO 
 
O mundo do trabalho passa por profundas alterações. Assim, 
este estudo irá discutir acerca dessas alterações e suas 
inflexões na esfera sindical. Esse artigo viaja na história do 
movimento sindical brasileiro com vistas a resgatar seus 
momentos e sua sintonia com o movimento do estado, do 
mercado e da sociedade, bem como adentra nos desafios 
presentes para os sindicatos a partir dos anos de 1990 
objetivando sinalizar os caminhos e descaminhos dessa 
organização política na contemporaneidade. 
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ABSTRACT 
 
He work world goes through deep changes. This way, this study 
will discuss about this changes and its inflections in the union 
sphere. This article travels in the history of the Brazilian's union 
battles with views to rescue its moments and its tune with the 
state, market and society's battles, as well to get into the 
challenges for the unions since the 90's aiming to point the 
ways and waywardness of this political organization nowadays. 
 
Keywords: Union Struggles. Contemporary changes in the 
work world. Neoliberalism. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Não queremos tratar a reestruturação produtiva e, em 
especial, a terceirização de forma maniqueísta (...) 
remetemos uma indagação ético-política (...) a 
indagação é referente à desregulamentação dos direitos 
como estratégia de enfrentamento da crise. 
Contrariamente aos que acreditam que “é melhor pingar 
do que faltar”, perguntamos se a melhor via é a 
flexibilização de direitos proposta no novo consenso? 
 

Dourado, 2000 

 

Vive-se em um mundo que passa por profundas mudanças. Assim, na atualidade 

evidencia-se a criação de uma monumental “sociedade descartável, que joga fora tudo que 

serviu como embalagem para as mercadorias e o seu sistema, mantendo-se, entretanto o 

circuito reprodutivo do capital” (ANTUNES, 1999, p.19). 

Sendo assim, este artigo constitui-se em um exercício de investigação e reflexão 

acerca das alterações no mundo do trabalho e suas implicações na esfera sindical cujo 

intuito é de apreender como este órgão, que representa diferentes segmentos da classe 

trabalhadora, vem atuando para enfrentar os desafios contemporâneaos em relação às 

estratégias políticas de luta e de negociação adotadas frente às demissões, precarizações e 

não cumprimento de direitos trabalhistas, assim como em relação à melhoria salarial e 

manutenção dos atuais postos de trabalho. 

O interesse pelo tema surgiu a partir da experiência de pesquisa desenvolvida junto 

ao Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico de 

Manaus/AM - STIMM na pesquisa intitulada “Cadeia Produtiva da Philips da Amazônia: 

Comportamento Sócio-Trabalhista”, pelo Instituto Observatório Social – IOS, que levou a 

emergência do Projeto de Mestrado: Empregabilidade e Direitos Sociais: Caminhos e (Des) 

Caminhos da Organização Política Sindical frente ao Reordenamento da Produção e Gestão 

do Trabalho realizada no ano de 2006 junto ao Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 

Metalúrgicas Mecânicas e de Material Elétrico de Manaus/AM – STIMM para ser o lócus da 

investigação, por se tratar de um sindicato que resguarda grande relevância histórica e 

política na cidade Manaus que possui um parque industrial que integra a Zona Franca de 

Manaus-ZFM. 

Na contemporaneidade as conjunturas internacional e nacional encontram-se 

demarcadas por crises globais que atingem também o mundo do trabalho, por meio de uma 

série de medidas que alcançam diversos setores da sociedade, os quais não são refratários 

às metamorfoses da esfera produtiva. Tais alterações atingiram a forma de ser da classe 

trabalhadora que se apresenta mais fragmentada, heterogênea e complexificada, 



 

 

                  

ocasionando com isto a necessidade de rearticulações e redimensionamentos internos e 

externos nas entidades sindicais em âmbito mundial, nacional e local.  

A necessidade de repensar a organização sindical é decorrente, portanto, do 

acirramento das contradições da esfera produtiva da sociedade que traz em seu bojo uma 

nova conjuntura econômica, política e social, ancorada na ideologia neoliberal, 

apresentando inflexões sobre a classe trabalhadora, provocando-lhe alterações e novos 

perfis. Assim, considera-se relevante saber de que maneira essas transformações no mundo 

do trabalho são apreendidas por esta entidade de representação política da classe 

trabalhadora e quais as respostas que a elas vêm sendo materializadas.  

Se o exercício político é de fato vital para a construção e a consolidação de uma 

democracia plena, entende-se que desvelar como os sindicatos apreendem este movimento 

do real se faz mister, visto que a realidade atual expressa-se no aviltamento de garantias e 

direitos sociais, políticos e civis, onde se destacam os direitos trabalhistas, tão duramente 

atingidos, nos idos da década de 1970 e 1980 nos países centrais, e na década de 1990, no 

Brasil. 

Exposto isso, afirma-se que as metamorfoses contemporâneas no mundo do 

trabalho correspondem a importantes mudanças sob a lógica da acumulação que desenham 

uma nova ofensiva fetichista do capital. Trava-se uma batalha no sentido de se agravar a 

subsunção real do trabalho ao capital que germina, desenvolve-se e se explicita numa tela 

de confronto entre opostos, dessemelhantes, capitalistas e trabalhadores, além da tentativa 

permanente de consolidação e ampliação de espaços de mercado.  

De acordo com Kaufmann (2002, p.38) o “mundo do trabalho encontra-se acometido 

de mutações profundas que fecham as perspectivas e abrem vias incertas”, vias estas 

permeadas de turbulências permanentes no mundo da produção e reprodução social, 

visualizadas pelo duplo processo de tecnologização e globalização, há mais três décadas no 

mundo do trabalho, o que se coloca como pano de fundo e expressão desta profunda e 

aguda crise estrutural do capitalismo contemporâneo, ou seja, do processo de 

(des)sociabilização, cujo alvo é o desmantelamento da força de trabalho, dos direitos 

sociais, historicamente construídos e constituídos, produzindo um processo de barbárie e 

brutalizando a classe-que-vive-do-trabalho. 

Posto isso, reflete-se acerca dos caminhos e descaminhos dos sindicatos em tempos 

de cólera neoliberal que aviltam direitos desregulamentando-os, que apregoa o 

individualismo exacerbado tão propalado pela “cultura pós-moderna” e que desmontam 

propostas de cariz universalistas e coletivos na busca por edificar o reino do capital sobre o 

trabalho. 



 

 

                  

Destarte na busca por abraçar e seguir a trilha, a direção, o norte que pontua o 

desafio de pensar o novo, mesmo quando ele tem (ou aparenta ter) a cara do velho 

(ANTUNES, 2004) “convido o leitor ao que o Velho Engels chamava de a prova do pudim – 

seu sabor não se afere pelo conhecimento da receita, mas pela experiência da prova. Faça-

a o leitor!” (PAULO NETTO Apud BARROCO, 2005, p.13). Para tanto, percorra esse ensaio, 

embebeda-se da revisão bibliográfica, viaje nas informações coletadas pela pesquisa, 

instigue-se, problematize, anotando suas forças, limites, fragilidades, desvios, proposições, 

tendências e, acima de tudo, os caminhos e descaminhos para o movimento sindical 

contemporâneo. 

 

 2. O PASSO A PASSO DO SINDICALISMO NO BRASIL. 

 

Entende-se que os sindicatos são entidades de defesa de direitos e interesses 

coletivos da classe trabalhadora. Desde o seu nascedouro o fenômeno do sindicalismo 

apresenta-se multifacetado, possuindo dimensões sociais, econômicas, políticas e jurídicas. 

Um breve passeio pela história brasileira indica que os sindicatos nascem com um 

atraso de aproximadamente cem anos, tendo-se como parâmetro de comparação o 

movimento sindical europeu, em simetria com o processo tardio de industrialização da 

sociedade brasileira, suas especificidades e particularidades. Portanto, aduz-se que o 

percurso do movimento sindical encontra-se diretamente articulado às metamorfoses 

políticas, econômicas e sociais ocorridas na sociedade brasileira. 

A trajetória e a formação do Estado brasileiro apontam para características que 

expressam um Estado de cariz conservador, já que o processo de trabalho no Brasil, 

sobretudo no meio rural, era baseado em relações paternalistas e autoritárias dos 

detentores da terra que viam qualquer tipo de organização dos trabalhadores como reserva. 

Nessa ótica, a estrutura sindical, assim como a própria ideia de sindicalizar trabalhadores, 

era algo ameaçador ao poder dos latifundiários. Assim, o movimento que nasce e vem do 

campo para cidade adentra a sociedade brasileira e faz eclodir pressões sociais em todo o 

País. 

De forma didática e esquemática a história do movimento sindical no Brasil, a partir 

de seis recortes cronológicos: de 1889 a 1930 – o período concebido como Primeira 

República; de 1930 a 1945 _ a era Vargas; 1946 a 1964, momento de democratização no 

País; a ditadura militar que compreende de 1964 a 1985; o período de redemocratização da 

sociedade brasileira, compreendido entre 1985 a 1988; e após 1988 quando foi promulgada 

a Constituição Cidadã. 



 

 

                  

Argumenta-se que na passagem dos séculos XIX e XX a economia brasileira era 

ainda predominantemente agrícola, trazendo em seu bojo a exploração dos trabalhadores 

rurais e a inexistência de proteção social. Com o advento das ideias anarquista, trazidas 

pelos emigrantes que adentraram o Brasil neste período, a classe operária brasileira foi 

impulsionada a se organizar, após muitos embates entre classe operária e movimento 

patronal, donde diversas ações de repressão são evidenciadas. Com a Revolução de 30, 

liderada por Getúlio Vargas, é iniciado um processo de modernização e consolidação de um 

Estado Nacional forte e atuante em todas as relações fundamentais da sociedade, levando 

Vargas a atrelar a estrutura sindical ao Estado para destruir todas as bases sociais e 

políticas onde havia se desenvolvido o movimento sindical no período anterior. Esse 

momento na história do sindicalismo brasileiro se configura com a incorporação do sindicato 

ao Estado, pois a indústria no Brasil apresentou um processo de desenvolvimento tardio em 

relação às grandes potências capitalistas. 

Foi a partir dos anos 1930 que o Brasil passou a ser um país industrial e a classe 

operária ganhou relevo e importância maiores. O conflito entre capital e trabalho passou a 

ser tratado como uma questão política. Por outro lado, criou-se uma estrutura sindical 

corporativista, dependente e atrelada ao Estado, inspirada em modelos internacionais; criou-

se o Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho e a Consolidação das Leis Trabalhistas 

(CLT). A fundação dos sindicatos oficiais, a criação do imposto sindical e a política populista 

de Getúlio Vargas estimularam o surgimento dos sindicatos pelegos. “Assim, vê-se que a 

estrutura sindical estruturada pelo getulismo era, basicamente, copiada do modelo fascista 

italiano” (TORRES, 2005, p.251). Além disso, concomitantemente aos sindicatos pelegos 

persistiram categorias e sindicatos combativos. Tais organizações de cariz combatente e de 

resistência no cenário nacional obtiveram conquistas importantes para a classe 

trabalhadora.  

Nesse período da história ocorreu uma institucionalização da ação sindical. 

Entretanto, a sociedade brasileira é paradoxal, já que ao mesmo tempo em que politizava, 

enquadrava e emoldurava o agir sindical. Assim, “a legislação sindical criada na era Vargas 

constituiu a estrutura sindical brasileira, vertical e subordinada ao Estado”. (ANTUNES, 

1994, p.49) 

Posto isso, pode-se afirmar que entre os anos de 1937 e 1945 evidenciam-se, com 

intensidades diferentes, os traços de autoritarismo e centralização técnico-burocrático no 

seio da sociedade brasileira. 

De 1946 a 1964 instaura-se um período de populismo e partidarismo sindical, já que 

com o fim do Estado Novo a democracia refloresce na sociedade brasileira. Contudo, o 



 

 

                  

governo de Dutra, que instaura uma forte repressão política, promulga em 15 de março de 

1946, o Decreto-Lei nº. 9.0770, que proibi as greves e as institui sob a alçada do Estado. 

Nos anos de 1950 o crescimento brasileiro é acelerado. Ademais, nos anos que 

compreendem 1954 e 1964 ocorre no Brasil o ressurgimento das lutas sindicais, pois 

acontece um amplo avanço das lutas sociais durante o governo de João Goulart, visto que 

nessa quadra da história 

  

a mobilização popular atemorizava cada vez mais os setores conservadores da 
sociedade brasileira; as reformas de base do Governo Goulart, especialmente a 
reforma agrária, contavam com o apoio crescente das classes subalternas. O CGT 
revertendo a estrutura sindical criada na década de 30, agora a utilizava como 
instrumento de pressão junto ao aparelho do Estado, objetivando a consolidação de 
um governo democrático e popular (ANTUNES, 1994, p.57). 

 

As pressões e mobilizações sociais se agudizam no Brasil; os setores mais 

reacionários da sociedade brasileira buscavam obstar os avanços, bem como as 

reivindicações populares, com vistas a conter possibilidades e reais espaços de partilha de 

poder. Alguns fatos apresentam-se como motivos para a legitimação do golpe militar 

ocorrido em 1964: a grande força de mobilização da classe operária; a oposição brutal dos 

oficiais progressistas da alta oficialidade e a insistência por reformas de base que 

incentivam um grupo de militares e civis da ala reacionária a consumar o golpe; intervenção 

de forma truculenta em todas as federações, confederações e sindicatos que mantinham 

relação com o CGT, poupando apenas os de cunho imobilista. 

Assim, na década de 1960 ronda na sociedade brasileira um espectro de medo, 

conservadorismo e violência que chega ao seu ápice com o golpe militar de 1964, o qual 

significou e personificou a mais intensa e profunda repressão política que a classe 

trabalhadora enfrentou na história do país. De acordo com Abramides (1995, p.65): 

 

dentro de um contexto mais geral deste período, o Estado retoma de forma mais 
contundente sua intervenção na área econômica.(...). É a partir do golpe militar que 
se tem a composição de uma nova aliança entre a tecnoburocracia (militar e civil), a 
burguesia local e as multinacionais (ou capitalismo internacional). Novamente, os 
trabalhadores, os estudantes, os intelectuais, os artistas e setores da Igreja são 
marginalizados política e economicamente. 

 

Sendo assim, os militares protagonizam no período ditatorial ocupações e 

intervenções que atingiram cerca de 2 mil entidades sindicais em todo o país. Promoveram 

também a cassação, a prisão e o exílio das direções sindicais. As estratégias 

implementadas pelos militares contra as entidades sindicais foram: desarticulação, 

repressão e controle do movimento atrelado a uma nova política de arrocho de salários, a lei 

antigreve nº. 4.330 e do fim do regime de estabilidade no emprego, além do que “a ditadura 



 

 

                  

passou a se utilizar práticas de tortura, assassinatos e censura, acabando com a liberdade de 

expressão, organização e manifestação política” (SINTSEF/BA, 2005, p.32). 

No período autoritário, que compreende 1964 a 1985, configurou-se como um 

momento de dificuldades ímpares para o sindicalismo brasileiro e foi marcado por atos de 

truculência, forte repressão e intervenção nas entidades sindicais em todo o País, iniciado 

em 31 de março de 1964, data que focou conhecida como a longa noite do sindicalismo 

brasileiro. (ANTUNES, 1994) 

Já década de 1980 foi marcada por profundas transformações no movimento sindical 

no Brasil, acarretando no ressurgimento da ação sindical e grevista. Essa década 

apresenta-se como a de maior expressão do sindicalismo de classe, pois neste período o 

movimento sindical brasileiro atua em consonância com os anseios democráticos de todos 

os cidadãos brasileiros, já que neste momento o cenário nacional apresentava um contexto 

favorável e fomentava uma força política indispensável para a consolidação e conquista do 

movimento sindical. 

Entrementes, nos anos 1990 visualiza-se um contexto desfavorável para a ação 

sindical refletido nos indicadores apresentados no quadro (redução do número de greves e 

da taxa de sindicalização, ou seja, de seu poder de combate e representatividade perante a 

classe trabalhadora), já que neste momento o sindicalismo encontra-se obliterado e com 

maiores dificuldades de agir, pois se percebe que a ação sindical no Brasil ganha forças nos 

anos 1980, enquanto nos países do capitalismo avançado há um enfraquecimento da 

estrutura sindical. 

Sendo assim, durante o século XX, nos países centrais, nota-se que a ação sindical 

desenvolve-se paralelamente ao desenvolvimento do capitalismo. Registra-se que as 

estratégias do sindicalismo estavam associadas a cada momento vivido pelo capital. Com o 

advento do Welfare State, que expressa uma aliança tácita entre os três setores mais 

importantes - grandes empresas, governo e as centrais sindicais e/ou grandes sindicatos de 

trabalhadores - ampliam-se significativamente “direitos sociais, cidadania e a real inclusão 

das classes trabalhadoras à sociedade de consumo” (RODRIGUES, 2003, p.34). Contudo, 

nos últimos quadros do século XX novas formas de gestão e organização do mundo do 

trabalho levam a um impacto sobre as relações de trabalho, com resultados claros: “os 

sindicatos perderam aderentes e, ao mesmo tempo, ocorreu uma acentuada diminuição 

industrial nos países de capitalismo maduro” (IDEM). 

 

3. DEVENIR SINDICAL: OS DESAFIOS DO SINDICALISMO NA 

CONTEMPORANEIDADE. 

 



 

 

                  

A economia capitalista vem passando, nas últimas décadas, por um grande processo 

de reestruturação das atividades produtivas que atinge a organização e gestão da produção 

e do trabalho. No terreno sócio-político, o fim do socialismo real e da guerra fria, simbolizado 

de forma emblemática pela queda do muro em Berlim, instaura uma nova era nas relações 

mundiais, sob a hegemonia do capital financeiro.  

O ideário neoliberal que adentra o país apresenta um receituário, de orientação 

liberal, que visa difundir ideias e propostas no que tange às relações entre Estado e 

Mercado, já que os apologetas do neoliberalismo preconizam o Estado-Mínimo, as 

alterações da relação entre Estado e Mercado cujos efeitos o questiona o papel de provedor 

do estado, a queda das ideologias, ampliação da robótica e a queda do nível de 

empregabilidade a reorganização do trabalho e dos mercados com o declínio dos sindicatos. 

Ademais, as ideias neoliberais afligem e infligem a classe trabalhadora, acarretando 

profundas e deletérias modificações, de forma avassaladora, pois não foram poucas essas 

alterações, pois observa-se na atualidade que o processo em curso 

 

desencadeou uma metamorfose na forma de ser do trabalho. Paralelamente ao 
definhamento do operariado industrial tradicional, vivenciou-se uma explosão do 
assalariamento do setor de serviços. Desproletarização nas fábricas e terceirização 
do trabalho. As transformações em curso atingem também o padrão taylorista e 
fordista, dominantes neste século. Caminha-se rapidamente, nos países do Ocidente 
avançado, para a flexibilização da produção; experimenta-se a desconcentração de 
grandes unidades produtivas e flexionam-se os direitos e conquistas (árduas) do 
trabalho (ANTUNES, 1994, p.76). 

 

 

A assertiva traduz o espelho do mundo do trabalho na contemporaneidade, 

reafirmando que estas alterações penetram na medula do operariado industrial nacional e 

internacional, pois os referidos processos que acometeram metamorfoses no mundo do 

trabalho são de unho quantitativo e qualitativo, fomentando o surgimento de novas relações 

de trabalho no interior e fora do espaço de produção, oriundos do processo acelerado do 

desemprego e da informalidade. Configura-se, assim, o momento de alteração na 

racionalidade que perpassa a esfera produtiva, trazendo como resultado visível à dificuldade 

de ação para o movimento sindical contemporâneo.  

Entretanto, deve-se enfrentar e analisar este limiar para os sindicatos como um 

processo constituído de idas e vindas que não pode ser encarado como pronto e acabado, 

como algo inexorável, já que é um processo inconcluso, cuja possibilidade de superação 

encontra-se presente no real. 

Exposto isso, ao fazer uma interlocução com os dirigentes sindicais do Sindicato dos 

Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico de Manaus/AM – STIMM 

procurou-se apreender de que maneira as alterações societárias, na contemporaneidade, 



 

 

                  

afetam as ações sindicais. Acerca do tema em pauta, obteve-se respostas que denotam um 

grau de percepção frágil acerca das mudanças em curso e suas inflexões no movimento 

sindical, conforme teor das falas que seguem: 

 

Prejudicou bastante, principalmente paras os trabalhadores. (SINDICALISTA F).  
 
Afetou... Hoje o trabalhador fica mais fixo dentro da empresa. Fica sem tempo de 
participar mais assiduamente no sindicato, na entidade sindical, para exigir nossos 
direitos sociais, dos benefícios (SINDCALISTA D). 

 

Embora os discursos sinalizem para uma percepção sobre as alterações que se 

processam no mundo do trabalho, não aprofundam a questão, o que pode remeter a uma 

frágil concepção sobre a voraz necessidade de se captar esse movimento de forma 

profícua. Observa-se que a superficialidade apresentada constituiu-se em obstáculo para 

que o movimento sindical reveja estratégias para poder prosseguir na direção da garantia, 

defesa e ampliação dos direitos sócio-trabalhistas. Porém, se as falas anteriores não 

explicitam com veemência sobre como as transformações societárias em curso afetam as 

mobilizações dos sindicatos, o discurso a seguir denota certa firmeza acerca da questão: 

 

Se o sindicato não tiver uma ação mais direcionada junto às suas bases ela vai 
realmente ser afetada... Não tenho a mínima dúvida. Agora, as bandeiras sempre 
serão as mesmas; as formas de fazer com que as bandeiras sejam honradas, que 
elas venham a ser no futuro aquilo que os trabalhadores querem, a forma muda, a 
forma de luta pode mudar... Não é a mudança organizacional de uma fábrica, de 
uma tecnologia nova que vai fazer com que o sindicato mude a sua forma de fazer 
política unicamente. O que vai fazer é que, na verdade, você tem que acompanhar 
para que não fique como há vinte, trinta anos atrás (SINDICALISTA E). 

 

Observa-se no discurso que ao mesmo tempo em que o dirigente sindical afirma que 

para as ações sindicais devem ser mais direcionadas, ou seja, coadunando-se com o real, 

ele alega que as bandeiras sindicais não sofrem alterações, o que nos remete à seguinte 

questão: conquistas e avanços são históricos, ou seja, se dão em determinado tempo e 

espaço. Em tempos de reestruturação produtiva, onde se fomenta precarização, 

desregulamentação nas relações e condições de trabalho, donde se vive tempo de reforma 

trabalhista, de reforma sindical, de reorganização do Estado e, consequentemente, de suas 

instituições, como afirmar que as bandeiras sindicais são as mesmas?  

Há que se considerar que, face ao processo de transformações em curso, essas 

bandeiras também se metamorfosearam; em muitos momentos elas se apresentam com 

outras faces, já que o movimento de reestruturação em curso adentra todas as esferas da 

vida social, inclusive o movimento sindical. Assim, percebe-se um olhar estático dos 

sindicalistas sobre as próprias históricas bandeiras, desconsiderando o atributo do 

novo/velho sindicato: “ao mesmo tempo em que precisa de se constituir como um 



 

 

                  

representante dos interesses dos metalúrgicos junto às empresas da sua base (objetivo do 

velho sindicato), precisa também encontrar formas de sobreviver na economia globalizada 

que está fragilizando suas antigas bases sociais (objetivo do novo sindicato)” 

(ZYLBERSTAJN, 2002, p.04). 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

O momento em que vivemos é pleno de desafios. Captar esses desafios é condição 

sine qua non para se edificar o novo, o inédito cuja essência é o trabalho em sua dimensão 

teleológica. Assim, a reflexão proposta objetiva desconstruir o discurso sindical frágil, muitas 

vezes ambíguo, em prol de concepções que abarquem criticamente as transformações 

contemporâneas no mundo do trabalho que provoca um redirecionamento na esfera 

sindical, já que será a partir deste entendimento que se poderá visualizar quais os efeitos de 

tais metamorfoses na materialidade e subjetividade dos trabalhadores, na sua forma de ser, 

bem como nos seus organismos de representação, buscando-se ações profícuas que 

atendam às reais necessidades da classe trabalhadora. 

Destarte, entende-se a que a realidade é uma construção histórica, ou seja, “a 

sociedade é um produto humano. A sociedade é uma realidade objetiva. O homem é um 

produto social” (BERGER & LUCKMANN, 1999, p.89), compreende-se também que as 

mutações na esfera da organização e gestão do trabalho provocam implicações ímpares no 

seio da entidade sindical, pois o “homem constrói as instituições. É, portanto, instituinte. Mas 

no curso de sua vida social é influenciado, orientado a reproduzir instituições sendo também 

instituído” (VOLPI, 2001, p.61). Dito de outra forma vive-se um processo que é dialético, já 

que a construção social da realidade é um processo denso, multifacetado e complexificado, 

não se apresentando de forma estática, mas como uma rede imbricada de relações e 

estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais que se objetivam no interior do bloco 

histórico (GRAMSCI apud SIMIONATO, 1995). Captar esse movimento é para os dirigentes 

sindicais, fundamental, com vistas a erigir uma atuação sindical que promova o 

enfrentamento de tais alterações. A sua não apreensão traduz uma visão reducionista e 

acrítica realidade, com inequívocos desdobramentos na direção sindical na 

contemporaneidade. 

Além disso, o movimento sindical contemporâneo deve apreender que as mudanças 

processadas nas relações de trabalho, no Brasil, apresentam uma tendência de queda do 

assalariamento e, em consequência, acentua-se o processo de precarização no mundo do 

trabalho, acarretando na diminuição do poder de barganha e negociação das entidades 



 

 

                  

sindicais, bem como dos trabalhadores de um modo geral. Ao lado desse movimento veem-

se as reformas do marco legal e institucional que garantem uma maior flexibilização do 

trabalho, levando as empresas a buscar adaptar os seus contratos de trabalho para fazer 

frente ao processo de acirramento da competição no mercado internacional, sob a égide do 

projeto neoliberal. 

Emerge, também, a necessidade do movimento sindical dar respostas qualificadas 

que façam frente ao quadro exposto, adensado pelo processo de globalização do capital, 

dos mercados, do avanço tecnológico, entre outros elementos que agudizam ainda mais 

esta conjuntura, inflexionando e, muitas vezes, imobilizando e engessando a ação sindical 

na contemporaneidade, pois ao movimento sindical conclamam-se respostas diferenciadas 

e efetivas no seu agir. Mas, para tanto, essa entidade deve estar apta para acompanhar 

essas mudanças, qualificando-se para o debate, na busca por impor seus pontos de vista, 

por meio da persuasão, do diálogo, do entendimento na busca pela legitimidade da atuação 

sindical.  

Cabe ao movimento sindical contemporâneo apreender que transitar no terreno da 

atuação sindical significa conviver entre o passado e o presente, para que o futuro consolide 

uma ação sindical que seja compatível e atenda aos princípios e prerrogativas da classe-

que-vive-do-trabalho em uma dimensão cidadã, perpassada de um caráter emancipatório do 

trabalho.  

Enfim, esse é o maior desafio dos sindicatos hoje e para enfrentá-lo urge um agir que 

esteja perpassado de competência, compromisso, responsabilidade, ética e transparência, 

já que para que as entidades sindicais possam sobreviver nesta atual conjuntura que 

expressa desafios, limites, mas, com certeza, possibilidades, estes necessitam ampliar sua 

atuação através do aumento da representatividade, agregando outras categorias a serem 

representadas, bem como dos trabalhadores que se encontram à margem, aqueles 

trabalhadores que se encontram precarizados, subcontratados e desempregados, 

favorecendo maior mobilização e aglutinação da classe-que-vive-do-trabalho, podendo, 

assim, emergir de suas próprias cinzas “um ingrediente principal da ação sindical, hoje tão 

esquecido, ou seja, a consciência coletiva, ingrediente capaz de fazer o trabalhador lutar de 

igual para igual”. (NUNES & SILVA, 2003, p.05). 
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