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O modelo sindical
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Iram Jácome Rodrigues

O ano de 1978 foi fundamental para a ação
sindical no Brasil. A sociedade civil foi tomada de
surpresa. De repente, os trabalhadores, que rara-
mente eram mencionados nos jornais da chamada
grande imprensa, quando muito apenas nos cader-
nos de economia, passam a ocupar as primeiras
páginas de todos os periódicos, bem como o
noticiário do rádio e televisão. De um momento
para outro suas greves são colocadas no centro das
atenções políticas do país inteiro.

Defendendo a liberdade e autonomia sindi-
cais, a organização dos empregados nos locais de
trabalho, o  fim do controle do Ministério do
Trabalho sobre os sindicatos, o direito de greve, a
negociação direta entre patrões e empregados,
sem a ingerência do Estado, entre outras bandeiras,
o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo vai
despontar e se consolidar no cenário político do
final dos anos 70 como o pólo de um sindicalismo
que se distanciava cada vez mais do trabalho
desenvolvido por aqueles sindicalistas que, tanto
no campo conservador quanto nas fileiras da cha-
mada esquerda ortodoxa, não privilegiavam um
contato maior com os trabalhadores nas empresas
e, além disso, defendiam a permanência do Estado
na esfera das relações capital/trabalho.

É, pois, a partir dos temas relacionados às
condições de trabalho e salários, bem como às
condições de vida dos metalúrgicos no final da
década de 60 e início de 70 que o surgimento
dessa nova praxis  sindical altera, sobremaneira,
a correlação de forças no interior do sindicalismo,
resgatando, para os trabalhadores, a luta por
direitos a partir do local de trabalho. E isso, sem
dúvida, causará um grande impacto no conjunto
dos metalúrgicos, no primeiro momento, e pos-
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teriormente em amplas parcelas das classes tra-
balhadoras.

A passagem de uma luta extremamente de-
fensiva e localizada para uma ação mais ampla, no
final dos anos 70 e início dos 80, quando os
conflitos começam a eclodir por todos os lados,
com greves por categorias, por fábricas, e mesmo
greves gerais, foi um marco na história do sindica-
lismo brasileiro. O verdadeiro ponto de inflexão
foram as greves por fábrica. Iniciadas em São
Bernardo em maio de 1978, estas se estenderam,
em seguida, praticamente pelo país inteiro. Tendo
como ponto de partida as paralisações iniciadas em
maio de 1978, o novo sindicalismo consolidou um
avanço importante na experiência trabalhista em
nosso país nestas últimas duas décadas.

Nos anos 90, no entanto, ocorreu uma mu-
dança radical nas demandas do sindicalismo. Em
função das transformações na produção, na orga-
nização e na gestão do trabalho — a chamada
reestruturação produtiva —, a agenda sindical
voltou-se para o interior da empresa, para a discus-
são de  temas mais diretamente relacionados à
problemática do trabalho, seja vinculados à organi-
zação e gestão do trabalho, seja relacionados à
remuneração variável, como a Participação nos
Lucros e Resultados (PLR), ou, ainda, os que dizem
respeito à flexibilização da jornada de trabalho,
como banco de horas, entre outros.

Na verdade, este é o cerne das preocupações
de Adalberto Moreira Cardoso e o fio condutor da
análise desenvolvida no livro Sindicatos, trabalha-
dores e a coqueluche neoliberal, que reúne traba-
lhos anteriores do autor. O primeiro capítulo do
livro trata da regulação do mercado de trabalho
tendo como pano de fundo a questão da estrutura
sindical; o segundo discorre especificamente sobre
o tema da estrutura sindical; o terceiro capítulo
procura dar conta da discussão da representativi-
dade dos sindicatos no Brasil; já o quarto e quinto
capítulos analisam, respectivamente, o problema
da organização por local de trabalho e a legislação
trabalhista.

O tema central do livro é, no entanto, a
questão da estrutura sindical. Analisando a trajetó-
ria do novo sindicalismo, o autor observa que este
“nasceu das entranhas do sindicalismo corporati-

vo. Isso explica, sem dúvida, o alto grau de
continuidade dessa estrutura, apesar do ímpeto
reformador do novo sindicalismo.” (p. 34). De
outra parte, ressalta que, em certo sentido, as
principais demandas do novo sindicalismo, tais
como “autonomia sindical ante o Estado e os
partidos; organização por locais de trabalho; de-
manda de novos direitos sindicais e trabalhistas [...]
foram a fórmula sucinta que fez dessa forma de
organização sindical uma novidade completa no
cenário das relações industriais no Brasil, apesar de
ela estar assentada na estrutura sindical oficial.” (p.
35).

Assim, um aspecto enfatizado é o processo
de fragmentação e descentralização do sindicalis-
mo em nosso país. A partir dos dados de pesquisa
do IBGE, o autor mostra que há fragmentação, mas
observa que este fenômeno também significa orga-
nização de interesses, e “não apenas fragilização
do movimento sindical”.  Além disso,  procura
demonstrar que  “a Justiça do Trabalho não  é o
principal agente nas negociações trabalhistas; o
imposto sindical não  é a principal fonte de renda
dos sindicatos; os sindicatos não  contam (ouso
dizer, nunca contaram) com burocracias especiali-
zadas; a prestação de serviços não  é atividade
central nem sequer importante para a maioria dos
sindicatos brasileiros [...] O sindicalismo brasileiro
está se modernizando apesar  da CLT, contra ela e
extravasando-a inteiramente. Não se trata de de-
fendê-la, pois, mas de mostrar que ela se tornou
incapaz de legislar sobre a realidade que ajudou a
configurar, e que os sindicatos estão revelando o
caminho para sua renovação.” (pp.  43-44; grifos
do autor).

Utilizando a pesquisa sindical do IBGE de
1992, Adalberto Cardoso sugere que a fragmenta-
ção sindical estaria relacionada com o crescimento
do número de sindicatos, principalmente nos anos
80; ao mesmo tempo, aventa a hipótese da existên-
cia de uma estreita relação entre conjunturas polí-
ticas e econômicas e o processo de surgimento de
novos sindicatos trabalhistas no país. O autor
aponta para a existência de “uma associação bas-
tante estreita entre ‘ebulição social’ dos trabalhado-
res e o ritmo de criação dos sindicatos” (p. 49),
mesmo reconhecendo que, muitas vezes, o puro e
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simples surgimento de sindicatos não signifique,
necessariamente, uma maior organização por parte
dos trabalhadores.

De outra parte, o autor discute criticamente a
idéia, presente na literatura, de que o sindicalismo
brasileiro só vai até a porta da fábrica, reconhecen-
do que esta forma de tratar a questão estaria correta
“apenas em parte”.  Observa ser  “muito provável
que permaneça diminuto o [seu] poder de intervir
no cotidiano fabril. Mas o enraizamento nos locais
de trabalho vem-se ampliando nos últimos anos”
(p. 52).  Utilizando os indicadores de representa-
ção por local de trabalho (p. 53), a partir de dados
de pesquisa do IBGE, Adalberto Cardoso procura
demonstrar que estaria havendo um crescimento
acentuado da representação por local de trabalho
no Brasil: “Tomando-se os sindicatos de emprega-
dos  urbanos, quase metade tinha delegados sindi-
cais em 1991. Entre os sindicatos de trabalhadores
rurais, esse percentual excedia os 50%. Em termos
médios, para cada 179 empregados urbanos era
possível encontrar um delegado sindical, relação
que é tanto maior quanto menores as empresas.”
(p. 52).

O livro também trata de temas como a Justiça
do Trabalho, o imposto sindical, a burocracia nos
sindicatos, assistencialismo etc. Cardoso chama a
atenção para o fato de “que a participação dos
dissídios coletivos no total das negociações empre-
endidas entre sindicatos urbanos foi de menos de
32% em termos globais, e de menos de 31% se
considerarmos apenas os sindicatos de emprega-
dos urbanos. Mais importante do que isso, as
sentenças normativas  representaram não mais que
5,2% dos resultados totais e menos de 5% entre os
empregados urbanos.” (p. 56). Já no que diz
respeito ao imposto sindical, o estudo aponta que,
em 1992, “48,5% dos sindicatos nacionais tinham
30% ou menos de sua receita compostos pelo
imposto sindical”. Neste caso, a conclusão do autor
é “que para metade dos sindicatos brasileiros
existentes em 1992 o imposto não era uma fonte de
renda insubstituível, isto é, com seu fim esses
sindicatos não estariam condenados ao desapare-
cimento” (p. 63). Utilizando dados de 1991, ele
mostra que, “em média, a contribuição associativa
(voluntária) respondia por 47% da receita sindical.

Essa participação varia muito pouco segundo o
tamanho dos sindicatos e segundo o número de
associados. [Defendo] a seguinte afirmação: os
sindicatos no Brasil são financiados, predominan-

temente, pelas contribuições associativas. O impos-
to sindical perde crescente espaço, mesmo diante
da virtual explosão no ritmo de criação de sindica-
tos observada no final dos anos 80.” (p. 68; grifos
do autor).

No que diz respeito à prestação de serviços,
os dados da pesquisa apontam, por exemplo, que
78% dos sindicatos no país não têm médicos e
cerca de 70% não tinham dentistas. Além disso,
embora, pela legislação atual, os sindicatos deves-
sem prestar assistência jurídica  tanto a filiados
quanto a não filiados, “apenas 25% deles tinham
advogados em seu staff. Finalmente, poucos sindi-
catos empregavam contadores, e menos ainda
tinham assessores sindicais em seus quadros” (p.
72). Vale dizer, estes dados estariam corroborando
a idéia de que, para a grande maioria dos sindica-
tos, a questão da prestação de serviços não é
predominante.

Outro tema abordado no estudo refere-se à
taxa de sindicalização. Apoiando-se em dados do
IBGE, o autor procura demonstrar que se levarmos
em conta a população economicamente ativa
(PEA) com carteira assinada na cidade e no campo,
mais os funcionários públicos — que passaram a
ter direito à sindicalização após a Constituição de
1988 —, o Brasil possuiria um número elevado de
empregados sindicalizados: em 1992, 1993 e 1995
a taxa era de cerca de 30%; em 1988, de aproxima-
damente 28%. Esta taxa seria “equivalente à encon-
trada na Alemanha, Itália e no Canadá; superior à
encontrada nos Estados Unidos, Japão, França,
Países Baixos e Suíça; e inferior apenas à de países
com forte tradição social-democrata.” (p. 85; dados
de 1989).

Um argumento que permeia todo o trabalho
é, em certa medida, a idéia de que, a despeito desta
estrutura sindical corporativa, e em decorrência da
exclusão social — uma espécie de marca registrada
da sociedade brasileira —, os sindicatos têm de-
sempenhado um papel de “escolas” de cidadania
para uma parcela significativa dos trabalhadores
no Brasil. Ou seja, “a extensão da malha sindical ao
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interior da floresta amazônica, aos sertões nordes-
tinos, às fazendas gaúchas foi a extensão de direi-
tos a populações inteiras de trabalhadores [que
estavam anteriormente] à margem inclusive da
‘cidadania regulada’. Em suma, a exclusão social é
tão premente e tão extensa no país que levar aos
excluídos relações ‘arcaicas’ de trabalho [...] é um
avanço sem precedentes: é levar o Estado a regiões
onde o Estado não comparece sequer como polí-
cia, que dirá como agente de direito universal.” (p.
78).

Isso quer dizer que o modelo sindical corpo-
rativo não é mais o mesmo?  A resposta é, a um só
tempo, sim e não. Se olhamos para aquelas institui-
ções sindicais mais representativas dos trabalhado-
res brasileiros, certamente a resposta é afirmativa.
Quando, no entanto, observamos os pequenos
sindicatos, sem representação real da sua base, a
resposta é negativa. Em face da heterogeneidade
da força de trabalho em nosso país, poderíamos
dizer que existem vários padrões de ação sindical.
De um lado, um sindicalismo que tem algum poder
de negociação com o empresariado, que possui
certa organização nos locais de trabalho, enfim,
que tem uma maior proximidade com seus repre-
sentados; de outro, uma ação sindical que está
muito distante dos trabalhadores e cuja prática tem
uma eficácia muito pequena numa conjuntura em
que os trabalhadores, em larga medida, estão na
defensiva. Por exemplo, o fato de existir um
delegado sindical para 179 empregados urbanos
não permite afirmar que tenha havido uma ampli-
ação do enraizamento da organização trabalhista
nos locais de trabalho. Um aspecto que é importan-
te ressaltar é que estes delegados não são eleitos e,
em muitos casos, a atuação destes empregados no
interior das empresas na defesa dos interesses dos
trabalhadores é praticamente nula.

A tese central do autor, no entanto, está
correta se levamos em conta, tão-somente, aquela
parcela que é preponderante no interior do sindi-
calismo da Central Única dos Trabalhadores e entre
aqueles sindicatos mais fortes — e são poucos —
que estão filiados à Força Sindical. Enfim, para
aquele setor sindical que realmente conta, pode-se
dizer que houve uma renovação sindical a despei-
to da estrutura sindical corporativa. No entanto, a

real democratização das relações de trabalho no
Brasil só chegará com o completo desmantelamen-
to dos elementos corrosivos do nosso modelo
corporativo, tais como a unicidade sindical, o
monopólio da representação, o papel ainda de-
sempenhado pela Justiça do Trabalho e as contri-
buições compulsórias. Nesse aspecto, a análise
desenvolvida por Adalberto Cardoso no capítulo 4,
que trata da organização no local de trabalho, é
extremamente atual. Sem uma ampla organização
trabalhista no interior das empresas é impossível se
pensar em democratização das relações capital/
trabalho em nosso país. Vale dizer, mesmo com as
mudanças ocorridas no modelo sindical corporati-
vo, no sentido de sua “renovação” a partir de
dentro, existem vários óbices que devem ser ultra-
passados para que a democracia possa chegar a
contento nas relações trabalhistas.

A experiência da CUT é emblemática nesse
sentido. A Central nasceu do chamado novo sindi-
calismo, que baseava sua ação numa forte contes-
tação à estrutura sindical corporativa, mas aos
poucos esse aspecto da identidade cutista  foi
desaparecendo e dando lugar a uma certa adapta-
ção ativa  a este modelo. Esse processo teria
levado a uma acomodação ao corporativismo, que
se expressa, por exemplo, pela fraca penetração
desse padrão sindical nas empresas, salvo algumas
exceções. Outra questão relevante para a ação
sindical e que ainda não foi resolvida é o tema da
organização por local de trabalho. Houve algum
avanço nesses anos, mas ainda há muito por fazer
neste terreno. A esmagadora maioria do sindicalis-
mo ligado à CUT não tem uma implantação muito
expressiva nos locais de trabalho. Nesse aspecto, a
situação no âmbito da Força Sindical é ainda pior.
Além disso, o contrato coletivo de trabalho é uma
das condições básicas para que a organização por
local de trabalho possa se desenvolver. Ou seja, é
necessário, de um lado, a liberdade de organização
nos locais de trabalho e, de outro, a negociação
direta entre empregados e empregadores, sem a
tutela do Estado.

O mérito do livro de Adalberto Cardoso é, a
partir de um amplo levantamento de dados e de
uma leitura atenta da bibliografia sobre o mundo
do trabalho, apontar algumas pistas sobre o signi-
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ficado da ação sindical no Brasil nestas duas
últimas décadas e, ao mesmo tempo, chamar a
atenção para os aspectos de ruptura/continuidade
e/ou renovação/inércia organizacional do modelo
sindical corporativo, explicitando um conjunto de
questões que estão subjacentes no debate acadê-
mico mas que, não raro, “teimam” em não vir à
tona. Aliás, a idéia de renovação e/ou inércia
organizacional é um veio fértil para a apreensão da
ação trabalhista nestas duas últimas décadas no
Brasil.
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“Fazer viver e deixar
morrer”: as sociedades
modernas e a tipologia de
seus poderes

Michel FOUCAULT.  Em defesa da sociedade. Tra-
dução de Maria Ermantina Galvão. São Paulo,
Martins Fontes, 1999. 382 páginas.

Márcio Alves Fonseca

Qual poderia ser o objeto de um livro em que
são discutidos temas que vão da crítica aos saberes
ditos “científicos” à análise do modelo de poder
representado pela soberania, da abordagem de
diferentes formas de escrita da história à discussão
do tema da guerra entre grupos e “nações”, da
análise dos mecanismos e estratégias de poder na
atualidade à descrição dos fundamentos do racis-
mo? Talvez seja um livro não de um único objeto,
mas de muitos. Talvez não seja exatamente um
livro, apesar de ser apresentado como tal, pois
trata-se propriamente de um curso de Michel Fou-
cault, ministrado em 1976.  Em defesa da sociedade
é o primeiro curso do filósofo a ser publicado,
dentre os treze que ministrou como professor do
Collège de France entre 1970 e 1984.

Seguindo a forma de um curso, o texto
divide-se em 11 aulas (que eram ministradas sema-
nalmente entre os meses de janeiro a março de
cada ano), em que se deve procurar menos pelo
rigor na construção de uma tese central que pelos
movimentos de formulação de uma série de pro-
blemas e questões. O que não significa, de forma
alguma, falta de consistência teórica. Ao contrário,
nas aulas que compõem o curso o autor faz uma
análise aprofundada dos temas já citados, e de
vários outros, fundamentando-se numa vasta bibli-
ografia de referência e preocupando-se em estabe-
lecer correlações, demonstrar encadeamentos. O
leitor não terá dificuldades em localizar-se quanto
ao problema abordado em cada aula, inclusive em
sua continuidade ao desenvolvimento da aula
anterior. Neste aspecto, percebe-se a acuidade do
senso didático-pedagógico do “professor” Michel


