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RESUMO 

Resgate histórico do Movimento Organizado dos trabalhadores técnico

administrativos da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. O presente estudo 

tem como objetivo central, descrever, de que forma a ascenção da ação organizada dos 

funcionários da UFRJ - traduzida, inicialmente, na figura da Associação - desencadeou 

na transformação de sua entidade representativa em Sindicato da categoria. Os sujeitos 

da pesquisa referem-se à dirigentes sindicais, que tiveram uma inserção significativa 

nesse processo. Os principais protagonistas dessa história, relatam fatos marcantes, os 

quais, muitos deles, não se encontram registrados nos acervos da organização estudada. 

A análise de documentos que identificam essa história, também foi utilizada como apoio 

ao estudo. A ênfase do trabalho está voltada à pesquisa descritiva e analítica. A pesquisa 

de campo ocorre no Sindicato dos Trabalhadores em Educação da UFRJ, situado na llha 

do Fundão. A análise do material empírico indica que o processo de transformação - de 

associativismo para sindicalismo - não se dá na passagem formal, ocorrida em 93. Mas, 

a partir da década de 80, quando um grupo de servidores pertencentes à Unidades 

diversas, com posturas ideológicas e políticas semelhantes, se insere, gradativamente, 

no órgão. Passa a impetrar uma prática político-reivindicatória, diferenciada das 

atuações recreativa e assistencialista que permearam as gestões anteriores. Contudo, em 

relação à descrição dessa história, a pretensão não foi a de pontuar uma evolução linear, 

mas a de também identificar questões que determinaram momentos de instabilidade, 

bem como de reavaliação, por parte dos sujeitos envolvidos. Constitui, portanto, um 

válido instrumento para avaliação das práticas, objetivos, políticas e culturas que 

permearam a atuação desse movimento, elaborando questões que possam contribuir 

para a superação de eventuais equívocos ou entraves no momento presente. 
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ABSTRACT 

Historical rescue of the organized movement of the technical and administrative 

worker of the UFRJ The present study has as a central ohjective., the di sctiption of the 

way the ascent of the organized movement of the technical and administrative workers 

of the UFRJ - inicial1y understood as in the association figure - unleashed of the 

transfonnations of this representatitive entity to "Category Sindicate". To be the 

research suhjects-, sindicate leaders were seI ected , whom had a significant insertion in 

this processo The main protagonists relate remarkable facts, which many ofthem are not 

found in reQisters of the studied ofQanization heaos. The document analvsis. which 
......, "-' 1 .J t 

identify this history, was also added to this study. The emphasis ofthis work is turned to 

dectiptive research The field research take place in the Education Workers of the 

UFRJ. The analysis ofthe empirical material indicates that the transfonnations process -

from the association figure to sindicate figure - dos not happen in the fonnal way, which 

happened in 1993. But from the 80"s on, when a group of workers takes part in the 

organizations and start to demand political and c1aining practice, estahlishing a 

difference from the attending and recreative procedures, which penneate the previous 

administrations. ReQardinQ the descriotion of this historv however. the intension was 
"-' "-' 1. .J' 

not only to point a linear evolution, but also identify the retrogressions which 

determined some moments of insteadiness., as well to take a second evaluation of the 

involved subjects. It constitutes so an evaluation instrument of the practices, objectives, 

oolitics and cultures which oervade the ooeration of this movement creatinQ auestions 
J. 1 1 ' ''-' J. 

which can contribute to sunnont possible mistakes or restraints in the present moment. 
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CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO 

Parece indiscutível, nesse final de século, ao experienciar dez anos de reabertura 

política do país que, a presença do sindicato não pode ser minimizada na formulação, e 

na execução de toda e qualquer política que pretenda ser, realmente, uma política 

democrática. 

A ilusão de que, o homem e as organizações de trabalho possuem uma evolução, 

necessariamente, contínua e ascendente deve ser superada. A história das relações de 

trabalho e, por sua vez, do sindicalismo caminham ao longo de uma linha irregular, com 

avanços admiráveis e sensíveis retrocessos. Percebe-se, portanto, que os sindicatos 

surgem ao longo dessa trajetória, enquanto um apêndice do mundo das organizações, 

buscando contribuir para a parcimônia na relação que se estabelece entre o sistema 

organizacional e a base trabalhadora que executa o processo de trabalho. 

A opção pelo estudo, em tomo do resgate histórico da política sindical na 

realidade brasileira, descrito no capítulo I, deve-se ao entendimento sobre a importância 

de se fazer história, a partir da observação dos fatos que a edificaram. Ou seja, para 

estar no presente, é fundamental entender o passado. É nessa ordem que, a primeira 

parte do trabalho, volta-se para o registro da evolução dos trabalhadores no Brasil, 

desde 1890 até 1980. 

Identificar o sindicalismo no país, desde as suas ongens, percebendo a sua 

evolução até o momento presente, permite compreender como vem sendo pensada a 

elaboração de propostas, bem como as implementações das ações que vislumbrem 

identificar as respostas para as diversas demandas dos trabalhadores. Além disso, foi 

alvo de preocupação nesse trabalho, registrar as contribuições do movimento 

organizado, no que tange ás poiíticas globais, e o impacto de suas ações junto às 

organizações de trabalho em que se encontram vinculados. 

9 



Toma-se, portanto, um eixo medular desse estudo, considerar o sindicato, não 

somente como um órgào poiítico-reivindicatório, voltado para questões intrínsecas aos 

seus trabalhadores, mas também perceber qual a importância dessas organizações, a 

título de avanços das discussões presentes, em outras instâncias. 

Contextuaiizando o momento presente, inúmeras alterações vêm sendo 

observadas nos cenários dos diversos países, e como não poderia deixar de ser, no 

Brasil, determinados pelo advento da globalização. Com isso, será abordado, também 

no segundo Capítulo L as novas tendências que estão sendo absorvidas nas diversas 

organizações, sejam elas públicas ou privadas. Em consonância, as relações de trabalho, 

a partir de tais alterações, vêm tendo que ser repensadas por aqueles que, hoje, fazem 

parte dos movimentos organizados dos trabalhadores. É uma tentativa de captar melhor 

essas alterações para se compreender uma visão de futuro do sindicalismo no Brasil. 

Interessa neste trabalho, alcançar maior aproximação com o objeto da pesquisa. 

Por isso, procurou-se analisar o movimento sindical dos trabalhadores inseridos nas 

Instituições Públicas de Ensino Superior, em relação às questões pertinentes à política 

educacional implementadas. Acreditou-se que, dessa forma, seria possível constituir um 

quadro mais nítido das atuais preocupações que movem esses atores e analisar suas 

demandas, que extrapolam as questões trabalhistas, pois atingem, como se demonstrará 

na seqüência do trabalho, a participação na vida das Universidades Públicas, bem como 

na dinâmica social. 

Inicialmente, é necessário explicitar que neste estudo, a abordagem que se dará 

ao termo trabalhador universitário abrange à idéia de serem todos os funcionários que 

\,;umpõt:IIl us 1t:\';UISUS hUIllé:lllUS uas Ullivelsiuades, cunsiderados, portanto, sujeitos do 

processo institucional. Por isso, é crucial que sejam capacitados para o desenvolvimento 

dos objetivos finais das Instituições Públicas de Ensino, que se traduzem no ensino, na 

pesquisa e na extensão universi tária. 
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Tais atribuições não se restringem apenas ao grupo de docentes, pois também os 

funciünáriüs téc.:nic.:u-uJmini;)ÍfuÚvu.s denlüIlsha.Il, a paitii da evüluçãü de suas 

organizações associativa-sindicais, o seu interesse e envolvimento no sentido de 

construir uma identidade social e profissional, que venha a participar efetivamente da 

vida da universidade, buscando atuar nos diferentes processos e instàncias da gestão 

universitária. Esse processo fica mais evidente, considerando-se seu engajamento nas 

discussões e reflexões sobre o papel da Universidade, bem como o aprofundamento de 

suas idéias a respeito dü seu papel sücial. 

Retomando a questão central, que sena o de analisar a inserção desses 

trabalhadores nas discussões pertinentes ao cotidiano das universidades públicas e nas 

püIíticas de educaçãü, a paitir de pesquisas bibliügráficas e de CÜl11atüs feitüs cmll 

lideranças de alguns movimentos, tais como: CUT - SP, CUT - RJ, Sindicato dos 

trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro ( SINTUFRJ) e 

Federação das Associações das Universidades do Brasil (F ASUBRA), Sindicato 

Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES -SN) e Sindicato 

dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal Fluminense (SINTUFF), 

obteve-se os resultados expostos a seguir: 

Contextualizar a análise, elaborando uma síntese que demonstre, nitidamente, as 

linhas da política educacional voltada para Educação Superior, a partir dos governos da 

década de 80 até o presente momento não se constitui uma taretà fácil, sob o ponto de 

vista dos trabalhadores. Isso porque os governos referidos priorizaram questões 

econômicas, entre as quais se destaca o combate à inflação. Dessa opção política 

decorreram várias medidas, que apresentaram reflexos diretos no aparelho estatal, 

acarretando, paralelamente a outros efeitos, a redução de políticas, programas e projetos 

de responsabilidade de setores não vinculados diretamente às metas econômicas. 

Do ponto de vista administrativo, em sentido estrito, o que se evidencia, 
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principalmente nessas gestões, foi a ênfase à modernização. Com esse argumento, 

iniciou-se o desatrelamento do Estado de uma série de atribuições, agora consideradas 

como impróprias ao poder público ou cuja natureza conduzia à alocação ineficiente de 

recursos públicos. Com base na racionalidade modernizadora, buscou-se, portanto, 

redefinir o papel governamental, enxugar a máquina administrativa e repassar para a 

instância privada, algumas atribuições, competências e atividades. 

Referindo-se à política educacional, Pino, Xavier, Fogaça et alli (1992) 

defendem que o papel desempenhado pelo governo federal, no periodo, exigiu que se 

criassem espaços de discussão e negociação eficiente com estados e municípios, cujos 

poderes constitucionais, permitiam a fixação de objetivos, alocação de recursos e gestão 

de maior parcela do sistema educacional. Essa visão operacionalizou-se através de 

muitas providências. Uma delas foi o reordenamento do Ministério de Educação e 

Cultura (MEC), no que se refere às funções e encargos com as universidades federais. 

Analisando-se o problema por esse àngulo, é compreensível que o MEC tenha 

direcionado sua linha de trabalho, prioritariamente, no que tange ao ensino superior, a 

fiscalizar e normatizar todo o sistema, enfatizando o controle das mensalidades 

escolares e veiculando um discurso que privilegia mecanismos de avaliação 

permanente, para garantir a qualidade do ensino. Defende, ao mesmo tempo, a busca de 

propostas inovadoras, no que se refere à captação de recursos financeiros para suprir as 

necessidades das instituições universitárias públicas. 

Considera-se que os problemas com que se depara a universidade brasileira hoje 

não caracterizam uma crise exclusiva da década de 90. Ao contrário, sabe-se que o 

chamado "caos do ensino brasileiro" e também da formação universitária, resulta de um 

acúmulo de distorções, que se arrastam historicamente, o que toma seu equacionamento 

complexo e multifacetado. 
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Entretanto, caso se deseje pensar em avanços, ou em perspectivas de solução, a 

curto, médio e longo prazo, há que ter presente que os problemas "crõnicos", associados 

a um contexto de dificuldades econômicas, de desemprego acentuado e de ênfase a 

variáveis econõmicas, em detrimento de políticas sociais, parecem sugerir que as 

possibilidades são limitadas. 

Um indicador evidente desse quadro é a situação salarial dos professores e dos 

outros profissionais. Ao longo do processo histórico o que se verifica é a corrosão de 

seus salários e do poder aquisitivo, em função do processo inflacionário, além de uma 

crescente desvalorização social da carreira do magistério. Esse processo resultou em 

insatisfação e em constantes conflitos, manifestos de várias formas. Entre outras, 

podem-se destacar as longas paralisações, com propósitos reivindicatórios. Tal 

estratégia resultou em muitas conseqüências, como: alterações no calendário escolar, 

com os desdobramentos que ocasiona para os profissionais e para os usuários das 

instituições; prejudicou o desempenho dos profissionais docentes e de outros setores, 

atingiu os interesses de alunos, nem sempre engajados no processo de mobilização. 

Cumpre acrescentar que, em alguns casos, causou desgastes, que poderiam ser evitados, 

caso houvesse uma política conseqüente e fundamentada nas necessidades da maioria da 

população e não num modelo excludente e elitista. 

Segundo a bibliografia consultada, Pino, Xavier, Fogaça et alli (1992), afirmam 

que, a partir de uma definição peculiar de autonomia, estimulou as universidades 

federais a definirem os próprios métodos de trabalho e de seleção de estudantes, bem 

como o estabelecimento de sistemas próprios de captação de recursos financeiros. Além 

disso, a atividade de pesquisa foi visualizada como especial recurso de parceria entre 

universidade e sociedade. Com essa linha de pensamento, defendeu-se que a prática da 

pesquisa procurasse dar respostas às necessidades sociais e das empresas ou 

organizações em geraL Sob a mesma óptica, orientou-se as diretrizes referentes à 

13 



expansão das atividades de pós-graduação em coerência com as demandas do 

desenvolvimento científico e tecnológico e das diferenças regionais. 

Outro ponto de critica, mencionada pela organização sindical, ainda em Pino, 

Xavier, Fogaça et alli (1992) diz respeito à ausência de administradores educacionais, 

em àmbito de Ministério da Educação, que tivessem atuação na área e identificação com 

práticas administrativas progressistas e democráticas. 

Ainda que considerada pelos trabalhadores como necessária, a refonna 

administrativa, principalmente, a partir da era Collor, impôs um clima de instabilidade 

contra funcionários, em detrimento da necessária racionalização dos serviços públicos. 

Avalia-se que as ações governamentais, ao invés de sugerirem mudanças que atuassem 

sobre as causas dos problemas, incidiram em análises parciais e nos efeitos dos mesmos 

(pino, Xavier, Fogaça et alli, 1992). 

Em tennos do MEC, a consequência maIS explícita foi a falta de 

comunicabilidade, entre as diversas instàncias decisórias. Outro grave problema diz 

respeito à redução do poder do órgão setorial de planejamento, restrito ao nível de 

coordenação. Dessa fonna, inviabilizou-se que qualquer iniciativa de articulação, fosse 

realizada, interna ou externamente. 

O registro do movimento dos trabalhadores, em relação à prática das ações do 

MEC, indica que o discurso oficial construiu uma hiato na história da vida universitária 

no periodo, devido à correlação de forças imposta pelas pressões desse Ministério, 

frente às universidades, por questões tais como: autonomia universitária, avaliação das 

universidades, salários dos professores, e, em um segundo plano, o dos funcionários 

técnico-administrati vos. 

Essas questões salientam, antes de mais nada, a necessidade de luta em um 

cunho político mais amplo, reforçando a vertente de que as criticas do governo fossem 

relacionadas ao próprio sistema e aos métodos de gestão, que possibilitavam o desvio na 
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alocação dos recursos, o empregUlsmo e o clientelismo. Urgia que essas questões 

tivessem intervenções diretas, já que a demanda por mais recursos públicos na área, nào 

otimizaria o desempenho do setor, sem que ocorressem mudanças significativas nesses 

processos, inserindo a participação das entidades organizadas das da sociedade e de 

esferas da administração pública. 

Outro ponto de relevância para análise é a Lei de Diretrizes e Bases. Parte-se do 

pressuposto de que a LDB tem particular significado no contexto da legislação para a 

educação brasileira. Cumpre lembrar que sua formulação implica a definição dos fins, 

das direções a serem seguidas em todo o Brasil e também dos meios para que se alcance 

tais objetivos, em todos os graus, níveis e modalidades. 

Além disso, a LDB estabelece nào apenas o que deve ser levado em conta para 

um determinado momento, mas nela incluem-se recomendações, no sentido de antever 

onde se quer chegar, indicando o tipo de sociedade que se quer constituir. Ainda que o 

movimento dos trabalhadores em educaçào (Pino, Xavier, Fogaça et alli, 1992) 

concorde com a idéia de que a lei, por si só, não é capaz de operar transformações 

profundas, ressalta que a mesma serve como importante baliza para o pensar e o agir e 

possibilita um repensar profundo sobre a educação brasileira. 

O movimento organizado, ainda que com críticas às formulações da atual LDB, 

considerou um avanço o seu teor, se comparado com a LDB, aprovada em 1961. Um 

exemplo disso foi o seu 20 Substitutivo, divulgado em abril de 1990, já que resultou de 

uma negociação aberta, que envolveu a mediação do Fórum Nacional em Defesa da 

Escola Pública, da Associação Nacional dos Docentes (ANDES), do CNTE e do 

Departamento Nacional dos Trabalhadores da Educação da CUT (DNTE-CUT), da 

Federação das Associações das Universidades do Brasil (FASUBRA) e de outras 

entidades. 

Avalia-se que o projeto da LDB, em tramitação desde 1989, apresentou avanços 
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- alguns mais nítidos, outros menos explícitos, em relação às diretrizes para a educação 

nacional, ainda que existam muitos retrocessos. O primeiro foi a preocupação com 

relacionar as discussões sobre trabalho e educação, aproximando teoria e prática, além 

de não restringir o ensino à mera formação profissional, ampliando as funções da 

escola, no sentido de contribuir para a formação de sujeitos conscientes, criticos, numa 

perspectiva de cidadania. Em outro aspecto, vê-se a restrição do poder da LDB apenas à 

educação escolar, fortalecendo a escola como espaço principal no processo educativo. 

Outra discussão bastante importante, para o movimento desses trabalhadores, diz 

respeito à concepção de universidade, expressa no 11 capítulo da LDR A limitação 

parece residir em que as suas finalidades sugerem vínculo a uma orientação institucional 

de caracteristicas universais, desconsiderando-se a realidade histórica da existência de 

estratos sociais diferenciados e de um Estado de classe. Além disso, foram eliminadas 

do texto todas as elaborações voltadas para a formação da consciência critica e 

emancipatória, que vislumbre a superação das desigualdades sociais. Restringiu-se o 

teor da Lei, no caso da educação superior, a objetivos desconectados de aspectos 

político-ideológicos presentes no contexto da universidade brasileira. 

Foram assegurados os princípios de autonomia pedagógica, administrativa e de 

gestão .financeira das universidades. De acordo com as considerações feita pela 

ANDES-SN (Cadernos ANDES, 1996), pela F ASUBRA (F ASUBRA - Sindical - GT 

Educação, 1997) e do Departamento Nacional dos Trabalhadores em Educação da cm 

(CUT -DNTE), definem-se esses conceitos da seguinte forma: 

A autonomia pedagógica é pensada, respeitando a liberdade para a elaboração 

de metas e objetivos didáticos e científicos, extinguindo cursos, definindo currículo e 

calendário escolar e estabelecendo critérios de seleção e promoção de alunos. A 

autonomia administrativa envolveria o poder de elaborar estatutos, regimentos, escolher 

dirigentes e definir quadro de pessoal. A autonomia de gestão financeira e patrimonial 
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compreenderia a administração de recursos financeiros, recebimento de recursos de 

convênio e doações e cumprimento de exigências de licitação para contratação de obras, 

elaboração de orçamento e prestação de contas. 

As considerações mais gerais, do movimento dos trabalhadores em educação, a 

esse respeito, focalizaram as atribuições principais das universidades. Nesse aspecto, 

destacou-se que a contribuição principal da instituição universitária deveria ser de atuar 

como instância fundamental da construção e socialização de conhecimento em todas as 

áreas. Nessa linha de pensamento, faz-se também essencial para o desenvolvimento 

científico, tecnológico, cultural e artístico. Cumpre salientar ainda, o seu papel na 

formação de profissionais e no atendimento das necessidades da população, por meio da 

extensão. 

Ainda que uma das principais reivindicações estivesse voltada para a garantia do 

ensino público, segundo dados apresentados por Pino, Xavier, Fogaça et alli (1992), o 

estudo denuncia que mais de 70% dos estabelecimentos de ensino superior eram de 

ensino privado. A análise conclui que o desmonte das universidades públicas ainda não 

tinham ocorrido, em função, principalmente, da resistência de docentes, discentes e 

funcionários. Entretanto a, "escassez de recursos financeiros e materiais, achatamento 

salarial galopante e freqüentes ataques à sua autonomia são ingredientes básicos dessa 

política" (p. 100). 

A respeito da avaliação das universidades, por parte do MEC, proposta na LDB, 

o referido movimento organizado, na pesquisa contida no livro A Educação e os 

Trabalhadores (1992), consideraram que a concepção de avaliação deteve-se em 

aspectos parciais, como credenciamento, de organizações que atestem alta qualificação 

científica, preenchendo requisitos mínimos estipulados pela legislação, tais como: infra

estrutura para o ensino e a pesquisa (laboratórios, biblioteca, equipamentos e outros), 

produção científica comprovada, oferta de cursos de mestrado ou doutorado, e outros. 
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A proposta dos trabalhadores não se orientou à eliminação de tais indicadores, 

mas alertou para o fato de que, caso as universidades públicas nào correspondessem a 

tais exigências, tornar-se-iam passíveis de intervenção governamental, podendo ser 

transformadas em Centros de Ensino Superior. Tendo em vista que somente uma 

minoria preenche os requisitos de Centros de Lxcelência, ter-se-ia, como conseqüência, 

o desaparecimento das atividades de pesquisa e extensão de grande número de 

instituições universitárias, com evidentes prejuízos para os estudantes e para o país. 

Sobre a valorização dos profissionais da educaçào de nível superior, a primeira 

proposta do movimento dos trabalhadores em educação apóia-se na idéia de que a 

garantia de um ensino de qualidade, que corresponda às necessidades reais da 

sociedade, somente pode ser implantado com a existência de um quadro de pessoal 

qualificado, com salários e condições de trabalho adequados (pino, Xavier, Fogaça et 

alli, 1992). No que tange a esse aspecto, a LDB trata da formação e carreira dos 

profissionais da educação (art. 100) o que parece constituir um avanço, comparado à 

legislação anterior. 

A Lei de Diretrizes e Bases, n.o 9.394/97 foi aprovada em 96 (na gestão 

Fernando Henrique Cardoso), após quase dez anos de tramitação no Congresso 

Nacional. Seu principal redator foi o Senador Darcy Ribeiro. 

No que tange ao Capítulo 43, quando o texto trata das Finalidades da Educação 

Superior, criticou-se a falta de clareza a respeito dos objetivos do ensino, da pesquisa e 

da extensão. Por outro lado, não se estipulou os meios de se garantir a indissociabilidade 

em relação ao ensino, à pesquisa e à extensão. 

No que tange ao Capítulo 44, da abrangência do Ensino Superior, avaliou-se o 

estabelecimento de 4 categorias de cursos e programas; ou sej a, os cursos seqüenciais 

por campo de saber; graduação; pós-graduação e extensão. Em termos dos cursos 

seqüenciais, não se estabeleceram requisitos e nem objetivos para esses cursos, 
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detenninando flexibilidade para as universidades adotarem ou não. A critica a essa parte 

da LDB (F ASUBRA - Sindical - GT Educação, 1997) alerta para o risco de que, na 

nonnatização dessa modalidade, pelo MEC, se recaia em cursos de curta duração ou na 

presença de alternativas do tipo de fonnação proporcionada pelo Serviço Nacional do 

Comércio (SENAC) e Serviço Nacional das Indústrias (SESI) em Instituições de Ensino 

Superior (IESs). 

Um ponto polêmico, segundo a discussão dos trabalhadores, contida na 

F ASUBRA - Sindical - GT Educação (1997), encontra-se nos artigos 53 e 54, referentes 

à autonomia universitária, pois o conceito abarca todas as universidades, sejam elas 

públicas ou privadas, deixando de considerar as diferenças. No parágrafo único, confere 

supeIpoderes aos conselhos de ensino e pesquisa, entrando nas áreas de administração 

de pessoal, planejamento e financeira - contratação e dispensa de professores e planos 

de carreira docente. 

O Art. 54, aborda o caso das Universidades Públicas, indicando a criação de 

estatuto juridico especial, para atender às características de sua estrutura, organização e 

financiamento. Nesse caso, incluem-se os recursos para os planos de carreira e regime 

juridico do pessoal. Distingue-se nessa lei, (Art. 54 par. 10 I) o quadro de pessoal 

técnico do quadro de pessoal administrativo. O primeiro é considerado profissional 

diretamente ligada aos objetivos fins da Universidade, ao passo que as suas atividades 

do segundo destinam-se a funções auxiliares. 

Partindo do ponto de vista dos trabalhadores em educação (F ASUBRA -

Sindical - GT Educação, 1997) sintetizaram-se os seguintes pontos polêmicos da LDB: 

No caso dos servidores técJlico-administrativos, há uma grande lacuna, 

sugerindo desvalorizar atividades não docentes, nas funções de ensino e de pesquisa 

desempenhadas pela universidade. Novamente, pennanece a lacuna quanto ao conceito 

de profissionais da educação de nível superior, contidos dos Artigos 61 a 63. Trata-se, 
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eminentemente, o papel do docente, em detrimento do papel dos técnicos e dos 

administrativos_ Em tennos dos docentes, cnaram-se os institutos supenores de 

educação, com algumas características das atuais faculdades de educação, com seus 

cursos de pedagogia, porém desvinculados do ambiente universitário (F ASUBRA -

Sindical - GT Educação, 1997)_ 

Concluindo essa seção da pesquisa, pode-se inferir que, ao longo dos últimos 

anos, verifica-se, no contexto brasileiro, desde a década de 80, uma política 

governamental que privilegia princípios neoliberais, o que se reflete na economia e em 

outros setores da sociedade_ De fonna coerente com a opção estabelecida, a 

modernização do parque empresarial, o combate à inflação, a competitividade, num 

contexto de internacionalização da economia são consideradas prioridades absolutas_ 

Nessa linha de pensamento, devem ser incluídas as iniciativas no sentido da 

privatização e abertura da economia. 

Como conseqüência, observam-se lacunas nas áreas sociais, o que é crucial, na 

medida em que a retração do poder público tem resultados evidentes e imediatos. Numa 

conjuntura em que as contradições sociais, características do modelo estrutural 

brasileiro, explicitam-se com maJor clareza, teoricamente, sena de esperar a 

intensificação da mobilização dos segmentos sociais mais prejudicados com as 

diretrizes da política nacional. 

Contudo, no caso dos trabalhadores engajados nas empresas privadas, a própria 

modernização, a informatização e os processos de enxugamento de quadros de pessoal 

determinaram que a luta prioritária passasse a ser no sentido de preservação do trabalho 

ou de ampliação de possibilidades de acesso da massa de desempregados ao trabalho_ 

Nessa análise panorâmica, entretanto, cabe ressaltar, no âmbito político, um 

grupo de atores sociais, cuj a mobilização tem sido expressiva, no sentido de denunciar 

distorções, lacunas e de fonnular propostas alternativas de solução para os problemas do 
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país. Trata-se dos trabalhadores da educação, englobando docentes, funcionários 

técnicos e administrativos atuantes em universidades públicas que, ao longo das últimas 

décadas, têm-se articulado e empreendido um movimento articulado e coerente. 

Pela maior ligação desse grupo com as questões educacionais, nesta seção, 

priorizou-se, entre outros aspectos, a análise do papel do l!-~·tado, na última década e a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, aprovada recentemente. Nessa 

análise, tomou-se como referência dois pontos de vista: de um lado, a proposta oficial 

do governo e, do outro, a interpretação de representantes dos trabalhadores em 

Educação. 

O presente conteúdo, que se considera importante para a continuidade do 

estudo, parece indicar que se tem, nesse caso, dois pontos de vista antagônicos. Mas, 

isso não surpreende, caso se tenha em mente que os atores sociais referidos apóiam suas 

análises em diferentes e contrárias visões do papel do Estado, na economia, na educação 

e, portanto, também na universidade. 

Esses aspectos serão melhor discutidos no fi Capítulo, pertinente à metodologia 

utilizada para a realização da pesquisa de campo e IV Capítulo, quando deter-se-á, 

inicialmente a uma breve aproximação com a realidade de uma Universidade Pública, 

mais especificamente, a Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 

No que tange, especificamente, ao Capítulo IV, voltado diretamente à pesquisa, 

retratar-se-á os principais determinantes que propiciaram o movimento organizado dos 

Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, constituído 

pelo seu Sindicato - SINTUFRJ - composto pelo Corpo técnico-administrativo da 

UFRJ, a impetração de uma dinâmica e evolução tal. que sucumbiu na transformação a 

sua entidade representativa, de uma Associação para um Sindicato. 
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Ao final, com as conclusões, busca-se suscitar algumas questões necessárias que 

devem ser consideradas por aqueles sensibilizados com sindicalismo, e em especial, 

aqueles vinculados à UFRJ. 

CAPÍTULO 2 A EVOLUÇÃO DO MOVIMENTO SINDICAL NO CENÁRIO 

BRASILEIRO E AS NOVAS TENDÊNCIAS DO MUNDO DO TRABALHO 

o objetivo deste estudo está centrado na necessidade de reconstituir alguns 

aspectos da história do movimento organizado dos Trabalhadores em Educação da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, que elucidam a compreensão da transformação 

de sua entidade representativa - de Associação para Sindicato. 

Todavia, esse esforço tomar-se-ia inócuo, caso não se desse a oportunidade ao 

leitor de uma prévia aproximação, ao movimento mais amplo dos trabalhadores. Para 

isso, o presente Capítulo destinar-se-á à reconstituição histórica desse movimento, desde 

a sua origem até a década de 90, para que se possa obter uma análise mais plena, 

pautada em sua dinâmica, percebendo de que forma o desenho desenvolvido aformatou 

a evolução e a constituição da organização estudada. 

2.1 - Do Associativismo ao Início das Doutrinas Ideológicas, da Legislação 

Sindical e do Trabalho 

A história do movimento sindical e, conseqüentemente, da política sindical no 

país, tem as suas raízes vinculada.;; à chegada de imigrantes nos territórios nacionais, 

advindos principalmente da Itália, Portugal e Espanha. Considera-se que esse fato foi 

estimulado pela abolição da escravatura, através da "Lei Áurea" - em 1888. Os 

imigrantes, então, passaram a ser utilizados, inicialmente nas lavouras cafeeiras, 

localizadas, com destaque, em São Paulo (Basbaum, 1976). 

As posturas políticas dos mesmos assemelhavam-se com aquelas que tinham em 

seus países de origem, onde já existia um avanço político-ideológico e organização dos 

trabalhadores, não restritos às discussões ligadas ao trabalho, mas também às questões 

nacionais. No Brasil, os mesmos passaram a desenvolver atividades agrícolas, e nas 

indústrias existentes. 
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Em função da sua insatisfação, derivada do alto nível de disciplina e de controle 

a que eram submetidos, passaram a influenciar os trabalhadores brasileiros, acerca da 

necessidade de se lutar por melhoria nas condições de trabalho. Diferentemente do que 

ocorria em seus países de origem, na realidade brasileira, as questões políticas, sociais e 

econômicas que extrapolassem o âmbito do trabalho, ainda não eram alvo de 

preocupação desses precursores. 

Até 1889, com base em Vianna (1978), pode-se inferir que a ação operária e 

sindical, embora livres, não reuniam condições para influenciar em questões relevantes, 

como a regulamentação de trabalho, restringindo-se à atividades mutualistas. Via-se um 

mercado-de-trabalho não-escravo, regido por suas funções "naturais". Moraes, citado 

por Vianna (1978), enfatiza que a legislação brasileira, antes da I República, refletia a 

postura do Estado, frente às organizações de trabalhadores. O Código Penal de 1890, em 

seus art. 205 e 206 promulgavam: 

Art. 205. Seduzir ou aliciar operários e trabalhadores para deixarem os 
estabelecimentos em que forem empregados, sob promessa de recompensa, 
ou ameaça de algum mal: pena: de prisão celular por um a três meses e multa 
de 200$ a 500$000. 
Art. 206. Causar ou provocar cessação ou suspensão de trabalho, para impor 
aos operários ou patrões aumento ou diminuição de serviço ou salário: pena 
de prisoo ~lulaI por um a três meses. (p. 46) 

No que tange à lei de organização sindical, essa restringiu-se, inicialmente, aos 

trabalhadores e às empresas agricolas (Dec. n° 979/1903), em função do predomínio da 

economia agro-exportadora. Quatro anos depois (1907), foi regulada, pelo Decreto n.o 

1637, a sindicalização de todos os profissionais, mesmo os liberais. À mesma época, 

instituíram-se as sociedades cooperativas. Com isso, os trabalhadores tomaram-se 

formalmente livres para organizar-se, segundo o princípio da pluralidade sindical, sem 

qualquer intervenção do Estado, (Martins L 1989, p. 54). 

Retomando Vianna (1989), verifica-se que, sendo o mercado sujeito à disciplina, 

a simples existência do sindicato apontava para a possibilidade de ele igualmente se 

constituir em espaço de negociação. O marco institucional-legal tomou-se mais flexível, 

admitindo nova pauta funcional para as associações dos assalariados, na medida em que 

se passou a ser legítima a tentativa de influir sobre o mercado de trabalho. 

Conseqüentemente, a reivindicação operária não mais ficou restrita ao mundo da 

empresa, podendo incidir diretamente sobre a sociedade, no sentido de pressionar para 

que o Estado legislasse em seu favor. 

No que diz respeito à autonomia sindical e à pluralidade de idéias, nessa época, 

Martins T (1989) afirma que: 
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Era garantido aos trabalhadores a formação de entidades, sem qualquer 
intervenção estatal, consagrando-se o princípio da pluralidade sindical. Era 
incentivada também. a formação de sindicatos de patrões e de empregados 
que fossem v'ligados" por conselhos permanentes de conciliação e arbitragem. 
(p.54) 

Verifica-se, ainda em 1907, o crescimento da força política desses trabalhadores, 

reforçada pela disseminação das idéias anarquistas. Apoiado em Burns (1968), esse 

ideário foi introduzido no início do presente século; porém, teve seu ápice de 1917 até 

1920, Defendia o fim da sociedade capitalista, A sua doutrina ideológica tinha como 

principais estratégias, para ascensão do proletariado ao poder, a difusão da causa 

anarquista, que advogava a eliminação do Estado, a greve geral, a subversão, a violência 

e o assassinato de personalidades, 

A própria estrutura organizacional, baseada no "anarco-sindicalismo" (Tronca, 

1982, p. 23) possuía uma base que se distinguia das organizações vigentes. A principal 

tendência era da defesa da federação, que deveria apoiar-se nos seguintes princípios: 

bases autônomas, que congregariam homens diversos, em organismos ou sociedades, 

sem que se perdesse autonomia individual; reunião de organismos ou sociedades na 

federação, sem perda da autonomia societária, e ainda agregação de federações nas 

confederações, e essas nas internacionais, sem perda da respectiva independência. 

No que tange à ação do Estado, já em 1907, a história aponta a coibição da ação 

anarquista, desenvolvida principalmente pelos estrangeiros. Através da Lei "Adolfo 

Gordo", regulamentou-se a expulsão do território nacional de quem tivesse sido 

apontado como perturbador da ordem e da segurança nacional (Martins I, p. 54). 

Freitas Jr. (1989) esclarece, a respeito do sindicalismo operário, que, se é 

verdade que o anarquismo revolucionário prevaleceu em meio às direções maiS 

expressivas no início da república e que o anarco-sindicalismo o sucedeu, na hegemonia 

do sindicalismo na segunda década deste século, não se pode desconsiderar que esse 

último período foi marcado por sucessivas discordâncias, algumas das quais tiveram 

desdobramentos posteriores bastante significativos. 

Uma segunda corrente ideológica, que se destacou nesse periodo foi o 

socialismo. Nos estudos de Martins I (1989), encontra-se que essa doutrina se encontra 

presente no Brasil, desde o Século XIX. Todavia, foi em 1902 que ocorreu a fundação 

do Partido Socialista Brasileiro, em São Paulo. As suas reivindicações giravam em 

tomo da conquista de uma legislação mais rigorosa, com vistas à defesa do trabalho, 

privilegiando a situação dos camponeses, da vida e da saúde dos operários, da mulher e 

da criança. 
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A Encíclica "Rerum Novarum" (Martins L 1989, p. 17) - Condição dos Operários 

- elaborada pelo Papa Leão XITI, em 1891, representou um reforço às idéias, que já 

deixavam clara a preocupação com a questão social, o conflito entre o capital e o 

trabalho e a doutrina socialista. Numa perspectiva antagônica, a reação se manifestou 

no sentido de combater o socialismo, entendido como prejudicial e contrário aos direitos 

naturais dos indivíduos, já que instigava o ódio e inveja contra quem, por meios 

próprios e lícitos, conseguiu construir seus bens particulares. 

O autor citado acrescenta que, o "Tratado de Versalhes", assinado também pelo 

Brasil, em 1919, instituiu a Organização Internacional do Trabalho - OIT, que se 

comprometia com determinadas providências a favor dos empregados, tais como o 

direito de associação. Paralelamente, percebem-se, no periodo de 1919 a 1930, alguns 

avanços na legislação trabalhista, principalmente a partir de 1923 e com a emenda 

constitucional de 1926, que pôs termo ao estatuto liberal de "liberdade profissional", de 

1891. Cumpre assinalar que essa fase conheceu a mesma intensidade do periodo de 

1891 a 1919, na ação reivindicatória do movimento sindical, atuando também ao nível 

da política e da ampliação dos direitos de cidadania da classe operária. Nessa linha de 

pensamento, não se pode esquecer a fundação do Partido Comunista, em 1922. 

Ainda que muitas conquistas fossem restritas à algumas categorias profissionais, 

já que se referiam às atividades que ocupavam um espaço privilegiado em tomo do 

atendimento das demandas econômicas daquela época, inúmeros avanços mais 

abrangentes decorreram da ação da organizações de trabalhadores. Entre outros, pode-se 

mencionar: a restrição do trabalho infantil, a legislação sobre acidentes, a Lei "Elói 

Chaves" (caixa de aposentadoria e pensão) e a instituição das oito horas de trabalho. 

Em 1920, no 3° Congresso Operário, realizado no Rio de Janeiro, uma das 

discussões trazia à tona a erradicação do trabalho extraordinário, entendendo ser este 

prejudicial à discussão acerca da delimitação máxima da carga horária de trabalho. A 

esse respeito, destacam-se as condições industriais existentes no início da década de 20 

em São Paulo, quando se reafirma a aceitação da jornada de oito horas, como parte dos 

costumes brasileiros. Análise do fenômeno, no período citado, indica que: 

Naquele tempo. 1919, São Paulo não tinha questões operárias. decorrentes do 
trabalho em fábri~s; ~as e pet}uenas eram as indústrias que na sua 
Capital se tinham estabelecido. São Paulo estava totalmente absorvido com a 
sua agricultura - o café - base então quase que exclusiva de sua riqueza que 
entrava em crise. (. .. ). (Jornal do Brasil de 5/10/80) 

Por outro lado, observa-se, no governo de Washington Luis, em 1917, a 

tendência a considerar a ação organizadora dos trabalhadores como forma de incitar a 
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paz social. Naquele momento, emergIram no cenário social incisivas críticas à 

influência dos imigrantes italianos, os quais estariam interferindo na ordem e na paz 

social entre classe trabalhadora, classe patronal e Estado: 

o jornal Avanti. escrito por estrangeiros. sem conhecimento do nosso meio. 
sem. tradições 00 país, excita'Va, por meio da força, em. greves 'Violentas, os 
trabalhadores para reivindicações de direitos que, porventura, nas suas terras 
de origem poderiam ter sido negados, mas que, entre nós, não lhes tinham 
sido recusados e muitos dos quais já estavam reconhecidos em nossas leis e 
em nossos costumes, como a jornada de oito horas, já aceita, a 
regulamentação do trabalho da mulher e do menor no nosso código sanitário, 
etc. (Jornal do Brasil, 5/10/80) 

A reconstituição do movimento operário nos anos pré-30, segundo estudos de 

Azis Simão (1966), não deixa dúvidas sobre sua natureza reivindicante, capacidade de 

organização e aglutinação das grandes massas operárias. A ação não se esgotava numa 

pauta economicista, visto que incluía a luta por direitos sociais e políticos. 

Todavia, o levantamento da história operária na Primeira República, não soube 

encontrar uma linha de argumentação que viesse varrer o campo intelectual viciado, 

onde o problema se encontrava. Afirma-se, dessa forma, a inexistência de ações 

organizadas para a conquista de leis protetoras do trabalho. Dessa forma, perderam 

coincidência e congruência, a partir de uma visão empírica, articulando-se à explicação 

em termos politicistas (Simão, 1966). 

o surgimento do Partido Comunista do Brasil, em Freitas Jr. (1989), ocorreu em 

1922. Segundo Tronca (1982), essa corrente ideológica, baseada nas idéias marxista

leninista, evidenciou-se, mediante as dificuldades opostas à hegemonia anarco

sindicalista - que iam desde a falta de bases teóricas eficazes para a sua implementação 

como instituição política, à fragmentação orgânica, como decorrência de sua concepção 

acerca da missão política do sindicato. 

Esse cenário repercutiu negativamente sobre a estabilidade das associações de 

trabalhadores e marcou o que seria sua caracteristica mais expressa, no decorrer do 

período de 1930 a 1931: a sua curta duração. Com isso, o comunismo passou a ganhar 

terreno, desenvolvendo um trabalho ideológico, político e orgânico, de combate e de 

massas, buscando educar e organizar os trabalhadores, em tomo da unificação e da 

centralização da organização sindical. 

Moraes Filho (1952) denuncia a falsificação ideológica estadonovista, 

sustentando a preexistência da legislação trabalhista, em relação ao Estado de 30. Basta 

verificar a existência de direitos fundamentais do trabalho (descanso dominical, 

regulamentação da jornada de trabalho, do trabalho do menor, da mulher, férias, caixas 
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de seguro, sindicatos e lei de acidentes de trabalho), como mencionado anteriormente. 

Sua aplicação, contudo, fOI restrita a alguns setores assalariados, principalmente às 

categorias mais influentes como os ferroviários, portuários e marítimos, já que faziam 

parte dos pólos dominantes do sistema. 

Com essa constatação, não se tem a pretensão de afirmar uma homogeneidade 

entre as duas ordens estatais - antes e depois de 30 - mas especificar concretamente 

fatos de uma época e de outra. É necessário apreender esses fatos, não em nível restrito 

da legislação trabalhista. Quando se suscita, por exemplo, o tema do corporativismo 

sindical, aqui entendido como o atrelamento em nível de postura político-ideológica, em 

tomo de uma mesma categoria profissional ou da classe trabalhadora, a rigor tem-se que 

pensar previamente no estatuto do corporativismo, como ordem legal geral. Vale dizer, 

é porque a concepção do Estado se radica nesse termo que o sindicato assume feição 

corporativista. 

2.2 - Do Crescimento do Operariado à Modernização Sindical 

No decorrer da Primeira República (1889-1930), o governo promoveu a 

desvalorização cambial e a compra e retirada do café do mercado (Fausto, 1984), 

intervindo de maneira a garantir os lucros dos fazendeiros. Indiretamente, esses lucros 

colaboraram com certo desenvolvimento urbano-industrial concomitantemente à 

economia cafeeira, principalmente, ou quase que exclusivamente, em São Paulo, Rio de 

Janeiro e Minas C'Jerais. 

Em função da incipiente oposição entre interesses agrários e industriais naquele 

momento, já que havia o predominio econômico do primeiro grupo, os conflitos 

classistas, que naquele momento poderiam advir de um posicionamento das classes 

fundamentais a partir de uma industrialização pujante, ficaram bastante secundarizados 

na Primeira República, destacando-se apenas os conflitos regionais (Ghiraldelli Júnior; 

1991 ). 

o autor referido indica que à medida que as grandes cidades comportaram um 

parque fabril, surgiu o Movimento Operário. A "Revolução de 30" (Ghiraldelli Júnior, 

1991) retirou a burguesia cafeeira paulista do controle da sociedade política. Excluídas 

do poder do governo federal, as antigas elites dirigentes tiveram de voltar-se para a 

atuação na sociedade civil, tentando conquistar ou reconquistar grupos políticos 

regionais, inicialmente provindos da Aliança LiberaL Neste sentido, destacam-se os 

descontentes com a divisão de cargos efetuada por Vargas, os setores das classes médias 
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que queriam a constitucionalização e até mesmo segmentos do proletariado urbano que, 

concretamente, não tiveram suas condições imediatamente melhoradas com o novo 

regtme. 

As exigências de expansão do capitalismo no Brasil, os conflitos de trabalho, a 

pressão do movimento operário e - um elemento também importante - a participação de 

partidos políticos revolucionários no movimento operário - levaram à reformulação da 

ação do Estado na questão social e, por conseqüência, frente aos problemas dos 

trabalhadores. 

Com a revolução de outubro de 1930, a função política originalmente atribuída 

aos sindicatos não se modificou. Essas organizações continuaram preservando a sua 

autonomia em relação às outras instituições. Por outro lado, havia uma concepção de 

Governo e de equilíbrio social, elaborada em razão do aprofundamento da questão 

operária nos grandes centros urbanos do país. A política de cooperação entre 

trabalhador e empresariado proposta por Vargas, nesse período, foi justificada como 

forma de resolver os conflitos no trabalho, "explorado" e incentivados por anarquistas, 

socialistas e comunistas, poderia contribuir para o estabelecimento do equilíbrio 

econômico, almejado em nome do "bem comum", do interesse coletivo. 

Um enfoque diferente é dado por Fortes et alIi no {'aderno de Formação N.o 1 -

CUT (1987), apontando que o sindicalismo brasileiro iniciou a década de 30 

completamente arruinado pela repressão policial, originada pela crise econômica e pelas 

divisões internas. O presidente Washington Luiz definia a questão social corno um 

"caso de polícia" e, corno tal, deveria ser resolvida com as "patas dos cavalos". Por isso, 

seria justificável a aceitação da imposição de Vargas de atrelar o sindicalismo ao 

Estado, a partir de 30. 

Em 1931, a Consolidação das leis do Trabalho - CLT, no artigo 566, dizia: "não 

podem sindicalizar-se os servidores do Estado e os das instituições paraestatais". 

Considerava-se que os trabalhadores que atuavam nos setores públicos deveriam estar 

identificados com a<; plataformas governamentais, buscando contribuir na promoção da 

ordem e servindo também como referência aos demais trabalhadores. 

Ainda segundo a análise de Fortes no estudo supracitado, em 1931 Vargas criou 

o Ministério do Trabalho. A partir de 1932, foram criados os Sindicatos Oficiais. 

Observam-se, nesse fase, quatro tendências políticas do movimento dos trabalhadores: 

- o anarquismo: vertente que mantinha seus adeptos reunidos em tomo da 

Federação Operária de São Paulo (FOSP) e que rejeitava qualquer possibilidade de 

atrelamento dos sindicatos ao Estado. Denunciavam aquilo que denominam de 
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"fascismo ministerial"; 

- o comunismo: expressava-se desde 1929, através da Confederação Geral dos 

Trabalhadores Brasileiros (CGTB). Manteve-se fora do âmbito do sindicalismo oficial 

até 1934, à exceção de São Paulo, que cria as chamadas "Frações Vermelhas" -

objetivando apoiar os sindicatos oficiais; 

- o catolicismo: representada pela Federação Operária Católica (FOC); 

- o sindicato governamental: congregando aquelas organizações que passaram a 

atuar oficialmente, frente ao Estado. 

A maioria das antigas associações sindicais regionais foi extinta pela repressão 

ou se integrou, aos poucos, ao novo sistema sindical, criado pelo Ministério do 

Trabalho. Em 1935, por exemplo, no Rio de Janeiro, criou-se a Confederação Sindical 

Unitária Brasileira (CSUB), que foi reprimida e fechada alguns meses depois de sua 

fundação. A esse respeito, na análise da bibliografia mencionada, (op. cit.,1987, p. 16) 

acrescenta que "A partir de 1935, a repressão fecha toda e qualquer organização sindical 

não-oficial, inclusive as federações. Segue-se um período de 10 anos de repressão total 

à classe operária" 

Nos estudos de Martins TI (1989), o mesmo esclarece que, com a chegada do 

Estado Novo, reconsidera-se a concepção da organização e da função sindical na 

sociedade brasileira, que retirou do sindicato, a sua principal arma política, que é a 

greve; ao mesmo tempo, limitou-se a atuação política dessas entidades à área das 

relações do trabalho. 

Segundo Ferreira (1993), o termo greve indica a recusa de acordo entre 

operários, patronato e outros, ou a ausência dos trabalhadores no local de trabalho, ou 

ainda a não-realização das atividades que, por dever, lhes são atribuída 'i, até que sejam 

atendidos em suas reivindicações. 

Sob esse prisma, a partir de 1939, coube ao sindicato uma atribuição 

essencialmente administrativa, com funções delegadas pelo Estado. Esse dado não 

significou, porém, ruptura radical com a ação política; somente restringiu-a, já que não 

havia negociação direta com o patronato, mas através do Estado, mais precisamente,por 

meio da Justiça do Trabalho. 

Analisando tal período, percebe-se que o sindicato foi enquadrado em bases 

racionais, já que se procurou moldá-lo, segundo regras uniformes e precisas, mediante 

expressão legal e autorizada. Isso o levou a perder quase toda a espontaneidade e 

autenticidade das primeiras organizações sindicais. 

Abordando o Estado Novo, instituído em 1937, verifica-se que o "estado de 
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apreensão", criado no país pela infiltração comunista, culminou numa ação extensa e 

profunda tensão por parte da burguesia, sendo instituída a ditadura por Vargas. A 

organização sindical no período "estadonovista" baseou-se fielmente na "Carta Del 

Lavoro", de abril de 1927, oriunda do fascismo de Mussolini. O Ministério do Trabalho 

"passou a intervir diretamente dentro dos sindicatos, instalando-se, desse modo, o 

nefasto regime do ministerialismo" (Martins L 1989, p. 71). 

Ainda em Martins I (1989), outro acontecimento que veio a fragilizar a estrutura 

sindical foi o Decreto-lei n.o 2377, de 8 de julho de 1940, que instituiu o imposto 

sindical (desconto compulsório de um dia de trabalho por ano, de toda a base da 

categoria), regulamentado e exigido oficialmente, a partir de 1942. A sua argumentação 

parte do princípio de que, a partir da obrigatoriedade do pagamento de imposto sindical 

pelos trabalhadores, desencadeou-se a evolução de uma estrutura sindical com bases 

economicistas, o que fugiria ao seu papel político-reivindicatório, conforme observa-se 

na figura abaixo: 

Figura 1 

Estrutura Sindical Oficial 

JUST!ÇA 
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~ ~ Ô ~ TERR J..:"''"''lA .... R ___ -:;A'''''ÉR''''' ...... ~ PUBL. LlBER - Não há comissão 

<L-___________________________ ~sindicOild6 base 

Fonte: Cadernos de Fonnação nO 1 - CUT. 1987. 

A partir da ilustração acima, a estrutura sindical compreende a vinculação dos 

sindicatos (organizados em bases municipais de trabalhadores), que prestam serviços 
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jurídicos e médicos aos associados; ao Ministério do Trabalho; às Federações, que 

representam categorias de empregados nos Estados e às Confederações, que formam a 

CÚPttla da estnm-lra sindical oficial e representam formalmente categorias de 

empregados em assuntos nacionais. Mantêm-se atrelados ao Estado e são mantidos pelo 

imposto sindical (distrilJ1.~ído entre sindicatos - 60%; federações - 15%; confederações -

5% e Ministério do Trabalho - 20%). 

Esse novo perfil, ~fouxe à baila, outras questões que o sindicl:llismo aC~PQ]J tendo 

que enfrentar, tais como: o desvio do uso do dinheiro, arrecadado para outros fins, que 

não a necessidade de luta, ou o aparecimento do peleguismo (milit~tes que ~e vinculam 

a interesses patronais ou do Estado). Além disso, suscitou-se também a preocupação 

com a perda da autonomia sindical, em função do atrelamento das organizações 

sindicais à máquina pública. 

No sentido de obter apoio dos trabalhadores, o Estado passou a investir em 

algumas iniciativas que atenderiam, pelo menos, aparentemente, a algumas de suas 

reivindicações. Neste sentido, encontra-se a implantação, em 1940, do Dec. lei n.o 

2.662, em 1 ° de maio de 1940, do salário mínimo, com revisão obrigatória a cada dois 

anos. No entanto, após a revisão de 1943, somente em 1951 sofreu novo reajuste 

(Martins 1,1989). 

Entre outros fatos ocorridos até 1945, nos embates entre trabalhadores e o poder 

político (oficial ou não), pode-se destacar: 

- Decreto-lei de setembro de 1943, que submetia o dissídio coletivo à 

autorização pelo Ministério do Trabalho; 

- Campanha pró-anistia, iniciada em 1944, com o objetivo de libertar os presos 

politicos, oriundos do golpe de 1937. A anistia foi decretada em abril desse mesmo ano. 

Com isso, Luiz Carlos Prestes passou a aderir ao movimento "queremista" (queremos 

Vargas!) e ao movimento "constituinte com Getúlio"; 

- Deposição de Getúlio Vargas, em 1945. Os grandes protagonistas foram Góis 

Monteiro e Dutra. Em um clima político ameno, assumiu, temporariamente, a 

Presidência da República o Presidente do Supremo Tribunal Federal - José Linhares 

(Martins I, 1989). 

2.3 - Das Organizações Paralelas ao Esvaziamento Sindical 

A pesquisa contida no Caderno de Formação N.o 1 - CUT (1987) aponta a data 

de 30/04/45, a criação do MUT - Movimento de Unificação dos Trabalhadores, 
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esclarecendo que a idéia do MUT já exisna d~sde 1943. Falava-se em MUT clandestino. 

Mas, logo após a libertação de Prestes e dos outros comunistas das prisões, em abril de 

4S, q MUT foi lançado publicamente no Rio de Jan~iro, às vésperas do 10 de Maio, 

como um illlPortante passo para a criação 4e uma Central Sindical. O MUT organizou 

v~rios congressos estaduais com tal finalidade. f:ntendia-se que a CetHffll Sindica1 s~na, 

para Vargas, o que foi, na Argentina, a Central Geral dos Trabalhadores para Peron: o 

sttSfen~j:l-llo da ditadura populista. 

pom o MUT, os comunistas, que tinham sido afastados dos sindicatos pela 

repress~o, passaram a ter maior influência na vida sindical. Mas tal influêIlcia foi 

enfraqu~cida pela submissão dos coml\nistas à tolerância do governo. Entretanto, O 

~, flP seu manifesto de Fundaç~o, propôs "Luta pela mais completa liberdade 

sindical, rompendo com as injustificáveis restrições e interferências na vida de nossos 

órgãos qe classe" e "luta pela mais efetiva democracia sindical" (op. cit., p. 16). 

O programa do MUT apresentou uma série de propostas que seriam a base de 

lUP novo sipqicalismo livre, desatrelaqo. Suas principais diretrizes foram as seguintes: 

soberanla das assembléias, ou seja, eliminação do representante obrigatório do 

Mipist~rio do Trabalho; eleição e posse dos eleitos, sem depender da aprovttção do 

Ministério do Trabalho; autonomia administrativa, suprimindo os controles do Estado 

sORre a aplic~yão dos fundos dos sindicatos e eliminação da padronização dos estatutos 

dos Sindicatos. 

Analisando o MUT, observa-se que o mesmo surgiu como paralelo à estrutura 

sindical oficial, mas, ao mesmo tempo, não questionou essa estrutura. Percebe-se, por 

exemplo, o nao questionamento do imposto sindical. Em termos gerais, o MUT, embora 

tenha dado alguns passos, continuou dentro dos limites da estrutura dependente do 

Estado. 

Contextualizando, ainda no Caderno de Formação N.o 1 - cm (1987) , a 

história dp sindicalismo no Brasil, verifica-se que, em junho de 1946, o Partido 

Comunista Brasileiro aprovou a realização de um congresso operário, para o 

estabelecimento da Central Geral dos Trabalhadores Brasileiros - CGTB, em 

substituição ao MUT. Em seguida, o Ministério do Trabalho, convocou um congresso 

operário no Rio de Janeiro, onde os líderes do MUT resolveram ceder à cooperação e à 

participação estatal, o que sinaliza para uma postura bastante dúbia, em termos de 

atrelamento às instâncias governamentais. 

Cumpre acrescentar que, ainda, em 1946, realizou-se o Congresso Sindical dos 

Trabalhadores do Brasil. Esse evento ocorreu mediante a ação unificada das duas 
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correntes dominantes: a comunista, e aquela que se poderia identificar como governista. 

A primeira pretendia a formação de federações intercategorias, em nível nacional e a 

organização da Confederação Geral dos Trabalhadores, criada nesse mesmo ano, 

quando da realização do Congresso Sindical dos Trabalhadores do Brasil. A outra 

corrente defendia a formação de federações estaduais ou regionais, mas específicas, sem 

unificar as categorias profissionais da época 

Em contrapartida, a criação da Confederação Nacional do Trabalho (CNT), 

através do decreto baseado no art 536 da Consolidação da Leis do Trabalho, foi 

autorizada pelo Ministério do Trabalho. Essa decisão representou atendimento a 

solicitação do grupo governista. 

Fortes no Caderno de Formação N.o 1 - CUT (op. cit.) avalia que o vínculo do 

PCB a Vargas, principalmente através da proposta articulada com os "queremistas" de 

criar uma "Constituinte com Getúlio", deve ser vista numa confluência de interesses 

políticos que privilegiavam, de um lado, a legalização do PCB, e de outro, o apoio a 

Getúlio Vargas, em crescentes dificuldades. 

Esses estudos (op. cit., p. 18) consideram que os erros dos comunistas brasileiros 

e seus resultados no movimento sindical começaram em 1942, quando Prestes afirmou, 

em declaração ao jornal argentino La Razón: 

... o povo brasileiro volta-se para o Sr. Getúlio Vargas na esperança de que o 
antigo chefe do movimento popular de 1930 queira guiá-lo, sem vacilações, 
na luta de morte contra a barbárie fascista. 

Ainda os mesmos autores elucidam que, em 1945, até o princípio de 1946, o 

PCB e, por extensão, o MUT, passaram a entravar e desestimular os diversos 

movimentos grevistas, para atender a uma política que beneficiasse o PCB e sua política 

de "Frente Ampla". Seu objetivo era adquirir a confiança do governo e dos empresários 

em torno dos seus ideais democráticos a favor da "União Nacional". 

Para se compreender melhor aquele período, é necessário perceber que a postura 

política do PCB estava comprometida com a estratégia diplomática que vinha sendo 

implementada pela União Soviética no período em foco. A colaboração de classes, no 

plano externo, se dava também no plano interno. Mas, já em 1946, a situação mudou. 

O movimento de massas alterou a orientação dada pelo MUT e pelo CGTB, no 

sentido de conciliação de classes. Utilizando-se das greves, os trabalhadores passaram a 

sensibilizar a direção do PCB, que adotou um papel mais ativo. A liberdade e a 

autonomia sindical foram, então, retomadas pelo partido. 

O TT Congresso Brasileiro de Direito Social, em 1946, abordado por Vianna 
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(1978) significou uma contribuição à reordenação jurídica do país. Teve como 

participantes, sujeitos influenciados pela doutrina social da igreja, reconciliada com o 

liberalismo pós-guerra. A preocupação desse grupo foi a de pensar a legislação 

trabalhista e sindical em termos de compatibilizar o indivíduo e seu interesse com uma 

ordem comunitária entre o capital e o trabalho. 

A primeira resolução define a filosofia do documento: 

A empresa, como órgão da coletividade, é wna função social, não se 
confundindo, porém, com bem comum. Não é o Estado o sujeito dotado de 
legitimidade para reduzir a apetitividade do indivíduo liberal. como na 
concepção do mundo do corporativismo fascista. O homem liberal adquire 
sua identidade específica somente na medida em que, como dirigente de uma 
organização da sociedade civil, é capaz de promover o bem comum. (Vianna, 
1913, p.155) 

Em função do surto grevista, reforçado pelo regIme democrático que se 

desenhava, foi regulamentado o direito de greve, através do Decreto nO 9070, de março 

de 1946. Os princípios trabalhistas, descritos na Constituição de 1946, têm o mesmo 

teor daqueles descritos em 1943 No art 159, a questão sindical era regulada e sua 

representação legal legitimada nas convenções coletivas do trabalho, sendo o exercício 

de funções delegadas pelo poder público. A associação profissional ou sindical era livre. 

(Martins I, 1989). 

O autor acrescenta que o Partido Comunista foi posto na ilegalidade, em 1947. 

Cancelado seu registro, seus parlamentares foram cassados, seguindo-se, ato contínuo, a 

intervenção nos sindicatos, onde se apontavam dirigentes que se identificavam com a 

ideologia desse partido. A repressão não impediu, contudo, que o PCB continuasse 

atuando, mesmo que na clandestinidade. Somente após a ditadura militar - em 1964 - foi 

que se viu a sua desestruturação. 

Nos estudos de Martins TI (1989), percebe-se o aumento de139% no número de 

sindicatos, de 1945 até 1964, o que não se torna tão significativo, comparado com a 

elevação de 121% ocorrida somente no penodo de 1942 a 1945. A explicação para a 

elevação do número de tais entidades estaria relacionada à exigência de registro das 

entidades sindicais no Ministério do Trabalho, a partir de 1940. 

Surgiram, nesse período (1945-1964), conforme elucida o autor, novas questões 

para o movimento sindical. Segundo Martins T (1989), a volta de Vargas à presidência, 

reavivou o movimento operário, já presente no final da década anterior. Nesse aspecto, 

de 50 a 54, o sindicalismo populista - ligado à idéia de desempenhar funções políticas 

definidas pelo Estado - começou a adquirir forças. 

Contudo, principalmente na gestão de Juscelino Kubistchek, conhecido como 
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período desenvolvimentista, observou-se o aprofundamento de questões, tais como: 

problemas de custo de vida, abastecimento, inflação e desemprego. Conforme esclarece 

(Martins TI, 1989): 

Para tratar deles era necessário que houvesse uma integração maior entre os 
sindicatos, pois a estrutura vertical do sindicalismo brasileiro impedia a 
existência de órgãos de coordenação horizontal. Começaram, então, a 
aparecer organizações paralelas, que tiveram por objetivo a união de algumas 
correntes existentes 00 sindicalismo em tOffi() de temas importantes para o 
movimento sindical. (p. 77) 

o maior número de sindicatos emergiu entre 50 e 60, destacando-se a criação, 

em 1955, do Departamento Tntersindical de Estatísticas e Estudos Sócio-Econômicos 

(DIEESE), entidade de assessoria técnico-econômica, mantido por entidades sindicais 

de trabalhadores. Em 1958, o mesmo foi reconhecido como de utilidade pública pelo 

governo do Estado de São Paulo, através da lei n.o 4.968 (Martins TI, 1989, p. 77). 

Todavia, ainda em Martins TI (op. cit), salienta-se que os sindicatos não 

deixaram, de preencher, nesse momento, as funções administrativo-assistenciais, 

determinadas pela lei. Não ocorreu, dessa forma, uma substituição, mas uma ampliação 

da função do sindicato, na época. 

O reconhecimento do sindicato incidia, portanto, na sua parceria com o sistema, 

como um instrumento de reforço do desenvolvimento econômico do país. Todavia, Azis 

Simão (1961) destaca que o papel sindical, de 45 a 64, mesmo que atrelado ao Estado, 

conseguiu contribuir para a legislação trabalhista e para a promoção da consciência 

juridica de classe, com reflexos na sua conduta política, como trabalhadores mbanos. O 

mesmo autor destaca a influência considerável nos programas de reivindicações que 

beneficiassem os trabalhadores, elaborando mecanismos políticos, eleitorais ou não, 

pelos quais pudessem exercer pressões sobre os poderes legislativo e executivo. 

Afirma-se, em Martins T (1989) que, embora recrudescessem os movimentos 

grevistas, eles encontravam resistência dentro do Governo. Prova disso, foi a 

interferência repressora do governo à "Greve dos 300 mil" (Martins I, 1989, p. 35) - em 

1954 - que envolveu diversas categorias profissionais. Desse movimento decorreu o 

Pacto de Unidade Tntersindical - PUT, que liderou outros movimento grevistas. 

Percebem-se algumas divergências dos pesquisadores em termos do período em 

que ocorreu a criação do PUI. A respeito desse, em Caderno de Formação N o I - cr TT 

(op. cit) indica que o mesmo resultou do seguinte processo: na greve dos 300.000 -

ocorrida em 1953, em São Paulo, formou-se o Comando Geral de Greve (CGG) que, 

após a greve, transformou-se no CIS (Comissão Intersindical). Gestada, 
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predominantemente, por dirigentes sindicais, tinha como plataforma principal, a 

necessidade de se ter a aprovação das diretorias sindicais oficiais, a fim de que se 

realizasse qualquer manifestação dos trabalhadores. Através dessa Comissão, nasceu o 

PUL em junho de 1953. O mesmo tinha como objetivo, a articulação de lideranças 

sindicais de federações e sindicatos. 

Analisando o período de Juscelino Kubitschek, a partir de 1955, tendo como 

vice, João Goulart, a pesquisa de Martins II (1989) chama a atenção para o fato de esse 

governo desencadear um processo de desenvolvimento, com o incentivo à 

industrialização e à instalação de empresas multinacionais, além da construção de 

estradas, o que fez aumentar, portanto, a oferta de empregos. Apesar de ter suscitado 

muitas polêmicas com tais decisões, conseguiu ter uma relação bastante cordial com os 

sindicatos, estabelecendo uma relação democrática com os representantes sindicais. 

Segundo a mesma análise, destaca-se um clima de euforia, que culminou com a 

campanha eleitoral e vitória de Jânio Quadros para a Presidência, na década de 60. Esse 

clima decaiu, meses depois, com a sua renúncia precipitada, como tentativa de um golpe 

planejado. Tais fatos políticos aguçaram a atividade sindical, com direção predominante 

da esquerda e do comunismo. Essa postura mais atuante passou a ser visualizada de 

forma negativa pelos setores conservadores, pelos poderosos segmentos políticos e pela 

imprensa influente. 

Em Martins I (1989), encontra-se referência ao surgimento do Comando Geral 

dos Trabalhadores - CGT - que iniciou suas atividades em 1962, como fruto do 3 o 

Congresso Sindical Constituiu-se como eficiente órgão extra-oficial que coordenou 

greves nacionais, na busca de reformas de bases, no sentido de atender às aspirações dos 

trabalhadores. 

A respeito das divergências de visões no âmbito sindical, Gianotti (1988) elucida 

que, na década de 60: 

Existiam os que, na época, eram chamados de "Vermelhos" (sindicalistas da 
esfera do PCB), "Amarelos" (velhos pelegos ligados ao Ministério do 
Trabalho e à CIOSL americana) e Renovadores ou Democráticos (mistura de 
janistas, católicos, esquerdistas, não ortodoxos); o tom geral desse grupo era 
o anticomunismo). (p. 53) 

No que tange à corrente Renovadora, o autor referido aponta que houve o 

isolamento de uma parte, por críticas à partidarízação (vínculo a partidos políticos) dos 

sindicatos e da sua estatização (atrelamento à esfera estatal). O outro lado desse grupo -

Movimento Sindical Democrático (MSD) - esteve articulado ao sindicalismo norte

americano e contribuiu para o golpe militar, em 1964. 

36 



No Caderno de Formação N.o 1 - CUT (op. cit.), afirma-se que a força do CGT 

mostrou-se impotente no confronto com os golpistas em 1964. Apesar da convocação da 

greve geral, essa foi um fracasso. Numa tentativa de identificação da principal causa 

desse resultado negativo, pode-se inferir que as direções sindicais, ao habituarem-se a 

um trabalho ligado à cúpula (relações estabelecidas somente entre representantes 

oficiais dos sindicatos com outras instâncias), mantiveram sem alterações a estrutura 

sindical, o que determinou seu distanciamento das bases (sindicalizadas que não se 

encontravam na direção do movimento) da organização. 

A partir da repressão militar, inicialmente, através de uma ferrenha perseguição 

aos líderes sindicais, a organização sindical foi desmantelada, ainda que buscasse a 

resistência ao golpe. Tal fato indica que a atuação desse tipo de organização não 

consegue estruturar-se apenas pela mobilização de seus líderes, mas é necessária a 

formação de bases, diferentemente de outros tipos de organização, que têm na figura 

dos gerentes ou dos administradores uma das principais armas de sobrevivência. 

Percebe-se, portanto, que, no periodo de 1945 a 1964, as entidades sindicais 

ampliaram sua função política e estabeleceram novos procedimentos que, apesar de não 

significarem recusa explícita da legislação sindical vigente, se opunham a algumas 

regulamentações advindas do Ministério do Trabalho 

Essa hipótese é referendada por Ianni (1968), que evidencia a tentativa de um 

sindicalismo paralelo e de funções políticas atribuídas aos órgãos sindicais e seus 

dirigentes. Esse fenômeno permitiu maior amplitude da atuação das entidades sindicais, 

ainda que, dentro daquele tipo de estrutura sindical, o único tipo de ação totalmente 

plena, fosse o da política de massas. Segundo palavras do autor citado: 

As técnicas da política de massas e o reformismo, conduzidos pelos setores 
mais audaciosos da política de industrialização, estabeleceram os limites e as 
condições tanto da politização como da atuação política do proletariado 
urbano, de certos setores de classe média, dos estudantes universitários e, 
depois, do proletariado agrícola. (p. 33) 

o autor citado acrescenta que a formalização ou institucionalização das relações 

de trabalho foi concretizada, no instante em que o movimento sindical, passou a 

constituir-se como instância de contestação e desestabilização do sistema capitalista. 

Tratou-se, então, não de destruí-lo, mas de incorporá-lo à ordem econômica vigente. 

2.4 - Da Repressão do Movimento Sindical à Busca de Novas Alternativas 

Apesar de muitos autores, tais como Gianotti (1988), e Vianna (1989), a respeito 
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do golpe de 31 de março de 64, apontarem para uma destruição radical dos órgãos 

sindicais, outros estudiosos, como Martins II (1989) analisam o argumento militar, de 

ter sido esse periodo um recolocar do movimento sindical, no sentido de dar-lhe nova 

formatação, ou seja, a necessidade de redefinição dos objetivos e área de atuação do 

sindicalismo. 

Martins II (op cit) denuncia que o discurso utilizado pelo governo, foi no 

sentido de legitimar os sindicatos, naquele periodo, "aparando" as arestas anteriores, 

que, segundo sua perspectiva, impediam uma direção voltada para um sindicalismo 

"saudável", de se tomar elemento integrador para a sociedade capitalista. Essas idéias 

são coerentes com os fundamentos tayloristas, descritos por Chiavenato (1993), quando 

assinala: 

Assim, deve haver uma identidade de interesses entre empregados e 
empregadores .. A certeza de que os verdadeiros interesses de ambos são um 
único e mesmo interesse: o de que a prosperidade do empregador não pode 
existir por muito tempo, se não for acompanhada da prosperidade do 
empregado, e vice-versa (00')' (p. (3) 

Posicionando-se contrário a essa racionalidade, Giannotti (1988) refere-se ao 

golpe militar, como fator determinante para a erradicação do movimento operário

sindical no país. A iniciativa foi reforçada pelo Ato Institucional n.o 2, que extinguiu os 

13 partidos políticos existentes na época, substituindo-os por dois: Movimento 

Democrático Brasileiro (MDB) e Aliança Renovadora Nacional (ARENA). 

Algumas medidas tomadas pelo Estado, que garantiram esse estado de coisas, 

foram: a Lei n.O 4.330; que criou o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a 

regulamentação de horas extras, minimizando contestações que justificassem qualquer 

tipo de retomada das lutas operárias. 

Para a obtenção de tal intento, obtiveram a adesão de inúmeros interventores, 

que passaram a assumir a direção dos principais sindicatos. A política sindical foi 

conduzida a partir de instrumentos como a repressão, com a presença inclusive de 

agentes de polícia nas reuniões sindicais e do assistencialismo. Esse passou a fazer parte 

do cotidiano sindical, mediante doações de terrenos oferecidos pelo governo, utilizados 

pelos sindicatos para a construção de colônias de férias, hospitais, bem como de 

empréstimos e bolsas de estudo para os filhos dos sindicalizados. 

Essas providências sugerem a preocupação com a garantia de uma relação de 

trabalho harmônica, baseada na ideologia da justiça e da paz social, de forma a 

contribuir com o projeto econômico. É o que salienta Martins 11 (1989), quando afirma 

que a "nova" política trabalhista, voltou-se para a identificação dos interesses dos 
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trabalhadores aos dos empresários, condenando-se e evitando-se, por isso, a 

participação política do operariado, já que tal encaminhamento poderia gerar posições 

contrárias entre esses dois pólos. 

Quando se refere a essa política como "nova", pretende apontar que, em outros 

momentos, tais como o "Estadonovista", a postura do Estado, ao reprimir o movimento 

sindical teve como argumentos, a necessidade de retificar o "desvirtuamento" da ação 

sindical, de uma ação restritamente "agitadora", para outra que viesse a reforçar o 

desenvolvimento e os interesses reais da nação. Indica-se, portanto, a retomada de uma 

postura governamental, conhecida no processo histórico do movimento sindical 

(Martins lI, 1989). 

Na década de 60, considerava-se que a prioridade da ação governamental 

deveria privilegiar a diminuição dos deficits públicos, as expansões de crédito às 

empresas e as majorações institucionais de salários, em proporção superior à do 

aumento de produtividade. Para isso, seria necessário, o combate a elementos 

perturbadores, com destaque à elevação do processo inflacionário, às greves sucessivas 

e às ameaças de confisco da propriedade privada. 

Quanto à natureza jurídica do sindicato, percebeu-se a busca de uma 

mentalidade tecnocrática a respeito do papel sindical, conforme ilustram as palavras do 

Ministro do Trabalho - Arnaldo Sussekind (1965), quando presente ao plenário da 

Câmara dos Deputados (In: Martins lI; op. cit, p 95): 

Não é demais relembrar, neste ensejo, que o sindicato brasileiro possui uma 
natureza jurídica peculiar, visto que, além das atribuições de índole privada, 
participa da solução de problemas do interesse geral da categoria e exerce 
funções de caráter público, que lhe são delegadas pelo Estado ... O sindicato 
passa a exercer, inquestionavelmente, encargos de ordem pública. (p. 44) 

No Caderno de Formação N° 1 - cur (1987), destaca-se que a década de 60 

caracterizou-se pelas seguintes grandes discussões: a baixa dos salários, no sentido de 

manter os lucros do capital, já investido no período de J. K. e para atrair mais capitais 

estrangeiros para as fronteiras brasileiras; o forte controle sobre os sindicatos; a criação 

da Lei anti-greve n.o 4.330, proibindo severamente a deflagração de movimentos 

grevistas; o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (F.G.T.S), que interferiu na 

estabilidade dos operários, acrescendo maior força para controle dos trabalhadores, 

pelos empresários; a ideologia da paz social sendo retornada ao capital, principalmente 

para que servisse de boa imagem para os capitalistas estrangeiros; a instabilidade do 

regime militar e o aparecimento da mais dura repressão. 
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A proibição de atividades políticas representou duro golpe no sentido da 

produção da consciência proletária - uma das missões preponderantes da história do 

sindicalismo nas sociedades. Esse ideal foi substituído pelo da colaboração entre as 

classes, a paz social, para assegurar o desenvolvimento e fortalecimento da sociedade 

capitalista industrial. Conforme as considerações de Martins TI (1989), no período, 

veicula-se o princípio de que soberano seriam o Estado e os interesses da sociedade. 

Demonstra-se, com isso, que se, sob o ponto de vista legal, a autonomia sindical 

continuava sendo garantida, tal independência, porém, possuía contornos diferenciados, 

de acordo com a conjuntura política. A partir desse raciocínio, percebe-se que, 

dependendo do cenário conjuntural, a que a mesmo se encontre submetida, ganhará uma 

amplitude maior ou menor das esferas de atuação, do poder de negociação, e até mesmo 

do aspecto legal na barganha, frente ao Estado e ao patronato. No caso da conjuntura em 

questão, verificou-se o rompimento da amplitude de ação, o que foi favorecido pelas 

características populistas do período anterior 

Buscando o aprofundamento da análise a respeito da racionalidade sindical, 

ainda em Martins II (op. cit) esclarece que as transformações estruturais que abateram 

as instituições em geral, ocorridas em 64, baseadas nas concepções de racionalização e 

modernização, atingiram também as organizações sindicais. Segundo tal perspectiva, 

essas deveriam organizar-se mais racionalmente; para o desempenho das atividades 

previstas, defendia-se um conhecimento técnico-racional, que pudesse basear as 

reivindicações e críticas frente ao governo. 

Em consonância com esse ideal, reformulou-se, em julho de 1964, as atribuições 

do DIEESE, garantindo assessoria técnica para os representantes sindicais. De igual 

forma, passou-se a valorizar, na composição dos quadros das entidades, a presença de 

técnicos, especialmente de economistas. Os conhecimentos dos mesmos viriam a 

oferecer subsídios à análise das questões particulares de cada uma dessas organizações, 

além de contribuir na realização de pesquisas de interesse da entidade (Martins TI, 1989, 

p.109). 

A esse respeito, percebe-se o crescimento do isolacionismo sindical, que dá a 

idéia de estar em tomo de suas questões endógenas, a partir da constituição de 

categorias profissionais específicas. Essa visão veio a favorecer grande rejeição por 

parte dos dirigentes, no período do surgimento do DlEESE, já que o mesmo propunha a 

condensação, de maneira horizontal, de diferentes categorias profissionais, 

diferenciando-se radicalmente das disposições oficiais (Martins lI, 1989, p. 109) 
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A respeito da cultura racional, introjetada também pelas instâncias sindicais, o 

aumento do nível de burocratização dessas organizações, foi justificado por uma 

tentativa mais elaborada para a superação das crises, através do aumento da eficiência e 

funcionalidade, resultou em condutas que se assemelharam, em muito, ao ambiente de 

uma empresa. Observa-se, nesse estágio, o investimento redobrado na eliminação de 

todos os elementos considerados como perturbadores da organização de tipo capitalita. 

Tal fenômeno foi observado em diversos órgãos sindicais, tanto no setor público, como 

no setor privado da economia (Martins lI, 1989, p. 111). 

Fazendo uma retrospectiva, a respeito da regime instaurado, Martins I (1989) 

argumenta que a ação governamental passou a ser determinada pela execução de Atos 

Institucionais, voltados para a eliminação de qualquer tipo de lutas contestatórias. 

Destacam-se os cinco Atos Institucionais, que tinham em comum, a ação repressiva a 

qualquer movimento organizado, o que desencadeou invasões de fábricas e sindicatos, 

prisões de líderes sindicais, expulsões de operários, intervenção nos sindicatos e 

abertura de processos contra trabalhadores. De forma sucinta, esses atos poderiam ser 

descritos da seguinte forma: 

O Ato Institucional n.o 1, de 9 de abril de 1964, determinou que somente ao 

Estado caberia ditar as normas e os processos de constituição do novo regime, 

atribuindo poderes ou os meios juridicos que garantissem o exercício do Poder, no 

exclusivo interesse do País. Nesse Ato, preservou-se a Constituição de 1946, salvo no 

que tange à questão dos poderes do Presidente da República, pois se lhe conferiu maior 

espaço para orientar a ordem econômica e financeira do país, bem como agir contra a 

evolução do movimento comunista do país. 

É nesse contexto que, em 1964, assumiu o Mal. Humberto Castello Branco. A 

história aponta que, com a sua posse, implementou-se a política orientada por Atos 

Institucionais. Martins (1989) acrescenta que: 

foi nesse contexto transitório que nasceu a Lei n. 4.330 de 1° de junho (que 
regulou o "direito de greve"), que, em verdade, apresentou-se como a 
legislação "anti-greve". tais as fases e exigências que obriga sejam 
observadas para sua deflagração. (p. 90) 

Verifica-se, dessa forma, a eliminação de qualquer tipo de liberdade de 

expressão, ainda que com roupagem de renovação e de não-eliminação das organizações 

sindicais. Essa visão tem respaldo em diversos autores, como aqueles contidos no 

Caderno de Formação N. o 1 - CUT (1987), Gianotti (1988), Martins I (1989) e Martins 

lI(1989). A partir do pressuposto de que a greve é o maior instrumento da ação 

organizada dos trabalhadores, conclui-se que a ação sindical, nesse periodo, sofreu duro 
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golpe, procurando-se criar instrumentos que eliminassem qualquer perspectiva de ação 

demarcatória do papel predominantemente político do sindicato. 

Os Atos Institucionais n.o 2, 3 e 4 também reforçaram o processo repressivo, 

delegando ao Poder Executivo, amplos poderes de intervenção nas várias instâncias da 

sociedade. O estado militarista assumiu o papel de guardião do capital estrangeiro 

multinacional e ele mesmo tornou-se cada vez mais dono de boa parte do próprio 

capital. 

Quatro anos depois do golpe, viveu-se um impasse dentro do processo brasileiro. 

É o que afirma a pesquisa contida no Caderno de Formação N.o 1 - CUT (1987), 

quando salienta que a burguesia se encontrava bastante dividida, bem como o próprio 

grupo militar, onde já não havia consenso a respeito da legitimidade desse regime. As 

classes populares, por sua vez, retomaram a mobilização contra o autoritarismo. As 

oscilações da burguesia ficaram bem caracterizadas em diferentes situações, como por 

exemplo, no caso do presidente Costa e Silva - querendo liberalizar e, ao mesmo tempo, 

tendo que assinar o Ato Institucional n.o 5, como esclarece Martins I (1989, p. 90). 

Com AI-S, mediante Ato Complementar n.o 38, de 13 de dezembro de 1968, 

oficializou-se decreto que fechava o Congresso Nacional, as Assembléias e as Câmaras 

Municipais, além de dar garantia ao Executivo para cassar direitos políticos, demitir 

qualquer funcionário público. Suspendeu-se o direito ao habeas corpus, nos casos de 

crimes políticos, bem como a possibilidade de qualquer ação judicial, relacionada a atos 

políticos praticados com base no AI-S. 

Buscando contrapor-se à postura governamental da época, em 1967, foi criado o 

Movimento Intersindical Anti-Arrocho - MIA, que reivindicava, melhores salários e 

condições de trabalho. Crianotti (1988) afirma que esse movimento era formado por 

dirigentes sindicais conciliadores e outros, tipicamente traidores. 

A partir desse período, os movimentos organizados passaram a se deslocar para 

o espaço estudantil, com destaque às Universidades Públicas. Formaram-se, segundo 

Martins 1(1989), diversas lideranças, que se inspiravam no líder Che Guevara, 

representado como símbolo da resistência, no Uruguai. 

Os setores hegemônicos dos movimentos estudantis propunham-se a combater o 

regime militar e substituí-lo por um regime socialista marxista. Predominou, entre eles, 

a Vanguarda Popular Revolucionária - VPR, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro 

- MR - 8 e a Aliança Libertadora Nacional - ALN. Martins I (1989) refere-se aos 

mesmos, da seguinte forma: 

Esses grupos praticaram assaltos espetaculares a bancos, sequestros, atos 
violentos de terrorismo, exigindo ações especiais da polícia e do Exército. As 
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ações foram duras nos bastidores, numa surda, silenciosa e censurada 
operação de guerra, com todos os recursos que tal estado gera. (p. 91) 

Essa postura de vanguarda poderia representar, não uma opção de luta, mas a 

única forma encontrada, para buscar alterar aquela conjuntura, diante da inexistência de 

qualquer espaço de barganha ou negociação dos setores organizados frente ao Estado. 

Naquele período, as mobilizações populares ficaram bem caracterizadas como as 

grandes passeatas estudantis, tais como a passeata dos "cem mil" (Caderno de 

Formação N° 1 - CUT, 1987). 

É necessário considerar também que o golpe militar de 64 permitiu que se 

fizesse um movimento de autocrítica das condutas dos grupos de esquerda. Os 

problemas enfrentados indicaram um repensar nas formulações de ações dos 

organizações sindicais, ou melhor, a necessidade de se distanciar da prática cupulista, 

fazendo com que se alterasse a localização da classe trabalhadora, frente à sociedade. 

Da mesma forma que, na realidade brasileira, observou-se tal processo em outros países 

do mundo. A experiência da Revolução Cubana levou muitos comunistas a reverem sua 

atuação. A partir daí, percebeu-se a formação de diversos grupos também no Brasil, 

articulando-se contra a Ditadura por via das armas. 

A Revolução Cultural Chinesa (Gianotti, 1988, p.67) influenciou 

significativamente os diversos países. No Brasil, ressaltaram-se o PCdoB, a Ala 

Vermelha e a Ação Popular. Tomando-se esse ponto de referência, para contextualizar 

as orientações do movimento estudantil brasileiro da época, ver-se-á coerência entre as 

atitudes tomadas por aquele grupo e aquelas tomadas por segmentos da esquerda, em 

outros países. 

Um grupo de estudiosos no Caderno de Formação N.o I - CUT (op. cit.) fez 

uma pesquisa a respeito de algumas mobilizações de trabalhadores e estudantes. Suas 

conclusões indicam as formas alternativas encontradas, para intervir, diante daquela 

realidade. A respeito da "operação suicida" (op. cit.), fica bem caracterizada pelo 10 de 

Maio de 1968, quando diversos operários e estudantes incendiaram o palanque da 

grande concentração da Praça da Sé, em São Paulo, em solidariedade às greves 

operárias de Minas e de Osasco. Na ocasião, estavam presentes diversas autoridades, 

inclusive o governador Abreu Sodré. Essa operação foi denominada de "suicida", pelo 

fato de que se acreditava que a revolução estaria para acontecer a qualquer momento. 

Seria só iniciar por algum ponto do país, para que se sensibilizasse todos os setores da 

sociedade. Avaliando-se, posteriormente tal intento, apontou-se como visão enganosa, à 

medida que a esquerda revolucionária tinha como certo que aquele momento seria o 
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indicado para a conquista do poder, j á que se contava com a fragilidade da burguesia, 

com os setores médios mobilizados e com os operários, outra vez em cena. 

Pensava-se em contar com uma organização sólida nas fábricas e que o 

Sindicato poderia ser a forma organizativa impulsionadora do processo. Entretanto, nem 

mesmo, em Osasco, havia essa organização sólida. Isso porque, das várias fábricas que 

entraram em greve, em 68, somente duas dispunham de comissões de fábrica 

organizadas. As demais entraram em greve, muito mais por solidariedade, mas não 

tinham condições de enfrentar os patrões de forma organizada, (Caderno de Formação 

N° 1 - CUT). 

Vê-se destacada, nos estudos de Giannotti (1987), a criação da oposição sindical, 

no final da década de 60. Tinha como objetivo principal, a busca de nova estrutura 

sindical brasileira. Buscava-se, portanto, construir um projeto sindical, que recuperasse 

o seu antigo papel. Apesar dessa busca, em 68, o país enfrentou uma baixa fase política 

e, ao mesmo tempo, visualizou-se uma rápida retomada econômica. Em termos 

políticos, as prisões, torturas e assassinatos de presos políticos passaram a fazer parte da 

rotina da vida das cidades e dos campos (Caderno de Formação N.o 1 - CUT). 

Com outro enfoque, naquele contido no Caderno de Formação N.o 1- CUT 

(1987) assinala-se que, apesar da instabilidade política, no término da década de 60, sob 

o rígido regime implantado pelo AI-S, a repressão passou a ser aplicada de maneira 

mais sistemática e ascendente. Pode-se dizer que a "operação limpeza" atingiu todos os 

setores que, de alguma forma se mobilizaram, no período de 67/68: os operários; os 

estudantes; os políticos; os intelectuais; a igreja e os grupos denominados de guerrilha 

urbana e rural. 

Na década de 70, verifica-se um novo cenário, pois iniciou-se sob a ideologia do 

"Milagre econômico" (Giannotti, 1988, p. 68) e, portanto de um ideário que reforçava o 

patriotismo, ao extremo. Com palavras de ordens, tais como: "Pra frente Brasil" e 

"Brasil, ame-o ou deixe-o", o governo buscou a sensibilização da classe trabalhadora, 

no sentido de canalizar as suas energias, contribuindo e acreditando que o Brasil, em 

pouco tempo, seria reconhecido pelo mundo desenvolvido, como grande potência. Essa 

fase foi conhecida como o ponto mais baixo da luta operária no Brasil. Os trabalhadores 

se adaptaram à nova realidade, o que se reflete sobre o movimento. 

Verifica-se que a busca de adesão, do consenso e de demonstrações da 

necessidade de parceria junto aos trabalhadores, naquela fase, foi mais eficaz do que 

quando ocorreu a repressão explícita dos movimentos dos mesmos. Além disso, buscou

se também deslocar a atenção da sociedade para outros fenômenos, tais como o esporte 
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e o lazer em geral. Pode-se dizer que aquele período teve como componentes principais, 

a combinação do ideário do "milagre" com os mecanismos da repressão geral. 

Essa circunstância sugere a possibilidade de se identificar uma característica 

típica dos movimentos de trabalhadores: tomam-se mais contestadores, quando se 

diminui o espaço de participação na vida política do país ou nas organizações a que se 

encontram vinculados, do que quando se busca sensibilizá-los, (pela via da 

manipulação) para a participação. 

Outro fator que pode ter contribuído para reduzir a mobilização sindical está 

relacionado com o crescimento da economia, o que gerou maior nível de satisfação em 

alguns segmentos e expectativa de melhoria do quadro de vida da população. Giannotti 

(1988) considera que, de 70 a 73, ocorreu um período de grande crescimento econômico 

no país: no decorrer de 5 anos, 10% ao ano. Todavia, o autor pondera que essa evolução 

econômica não incidiu em distribuição igualitária da renda: os salários chegaram ao 

nível mais baixo de sua história; quem se viu mais favorecido, foram aqueles grupos 

que já se encontravam em posição privilegiada na sociedade. Segundo o autor (op. cit. 

p. 70): "O Milagre Econômico é resultado de uma série de medidas implantadas pelos 

governos militares desde 1964: a) arrocho salarial; b) abertura total para o capital 

estrangeiro; c) apoio total do governo à classe patronal. 

Por outro lado, o período de 69 a 73, caracterizou-se pela "operação limpeza", 

que foi varrendo todas as facções que se posicionavam contrariamente ao regime. Trata

se, por esse motivo, da mais violenta repressão da história da sociedade brasileira 

(Caderno de Formação N° 1 - CUT, 1987). 

Na mobilização de trabalhadores, Giannotti (1989) salienta ter havido uma 

ascensão, naquele momento, de pequenos grupos e pequenas lutas existentes nas 

fábricas, diferentemente do período que antecedeu 64, quando eram comuns as 

deflagrações de greves em amplos segmentos dos trabalhadores. Coerente com essa 

visão, Fortes no Caderno de Formação N.o 1 - CUT (1987) afirma ser uma tarefa dificil 

reconstituir as lutas operárias daquele momento, por causa da grande censura imposta 

pelo regime. As lutas, ainda que não tivessem parado, foram observadas em poucos 

momentos. E foram esses momentos que desencadearam, anos depois, os avanços mais 

significativos. A esse respeito, descreve-se: 

As formas de luta mais comuns desse momento foram: operação tartaruga 
pequenas paradas, recusas de fazer horas extras, abaixo-assinados por 
melhorias de refeição, condução, banheiros, etc., ação judicial de forma 
coletiva e mesmo greve, por atraso de pagamento.(p. 33) 
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Em 75, começou a ser evidente a transferência das mobilizações de 

trabalhadores para os espaços de rua, tais como Associações de Moradores, cursos 

diversos, oferecidos em instituições de bairros, movimentos de igreja, comunidades, e 

similares. Reiniciaram-se também passeatas de estudantes e de artistas, ainda que 

continuasse o movimento de repressão do governo. Giannotti (1988), por exemplo, 

destaca o desaparecimento de treze membros do Comitê Central do PCR Em 76, 

ocorreu, em São Paulo, a "chacina da Lapa", onde 5 membros do Comitê Central do PC 

do B foram assassinados. 

A respeito desse assunto, Fortes no Caderno de Formação N.o 1 (op. cit.), afirma 

que, juntamente com a proposta de saída para a guerrilha (época dos seqüestros de altas 

personalidades, assaltos a bancos, ataques a quartéis ... ), grande parte de operários, vistos 

como combativos e outros que se identificavam com a questão, buscaram a seguinte 

tática: a saída das fábricas, para os bairros, buscando promover um trabalho de 

organização mais amplo. 

Entende-se que aquele periodo levou à reorganização dos trabalhadores, a partir 

de trabalhos de base, coordenados principalmente por educadores, sociólogos e outros 

profissionais, alinhados com a esquerda. Buscou-se a discussão coletiva dos problemas, 

e através dessa estratégia, conduzir a população a uma consciência de classe. O bairro 

representou um espaço, onde se podia avançar em certas formas de luta. Contudo, essa 

alternativa não buscou desatrelar a ação dentro dos locais de trabalho. "A luta nas 

fábricas continuou, mas de forma diferente" (Caderno de Formação N.o 1, op. cit., p. 

31). 

Giannotti (1989) refere o ano de 76 como aquele que demarca o reinício do 

movimento sindical. Foi a partir do movimento dos metalúrgicos, em São Bernardo do 

Campo, que se começou a observar a dinamização da atividade sindical. Em função da 

descoberta, através de relatório do Banco Mundial, de manipulação governamental das 

taxas de juros, nos anos de 73 e 74, alguns candidatos, tendo à frente, o de São 

Bernardo, partiram para a mobilização, em tomo de reajuste salarial. Foi revigorado o 

caráter político do sindicalismo. 

Em 78, como resultado da luta por reposição sindical, Luis Inácio da Silva - Lula 

- foi eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. Em outubro 

1978, os metalúrgicos de São Paulo realizaram a primeira greve geral da categoria, 

desde 1964. Nesse periodo, segundo Giannotti (1989), ocorreu a maior assembléia de 

trabalhadores, desde o golpe militar, reunindo 30 mil operários nas ruas. Ocorre o 

crescimento da mobilização sindical, é claro, quando se verifica a eclosão de diversas 
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greves, deflagradas no decorrer de todo o ano de 79. A alternativa de luta, a partir desse 

periodo, relacionou-se à prática dos grandes piquetes de rua, presentes nas greves 

posteriores. Essa foi, de fato, uma nova estratégia adotada pelo movimento sindical: a 

ampliação do âmbito de luta, representada pela saída dos locais de trabalho, para atingir 

também outros espaços públicos. 

O Governo, buscando minimizar a incidência de greves, modificou alguma de 

suas posturas. Uma delas, foi a alteração da lei dos reajustes salariais, decretando 

reajustes semestrais automáticos, o que, segundo o ponto de vista de sindicalistas da 

época, não propiciou a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores, pois a inflação 

progressiva superava os reajustes salariais. 

Giannotti (1988) esclarece que, a partir de 1980, a economia entrou em nova 

crise, evidente pela alta inflação, recessão e desemprego. Um ator bastante importante 

que se inclui no cenário econômico do país foi Fundo Monetário Internacional (F.M.I.), 

que passou a ditar as regras para o saneamento econômico do Brasil, trazendo para o 

âmbito sindical um novo ponto de pauta: a necessidade de o Brasil implantar a anistia, 

para que pudesse desvencilhar-se do atrelamento econômico e político às grandes 

potências. Na perspectiva analítica do mesmo autor, emergiram, no cenário político, 

duas vertentes no movimento sindicaL Esses dois blocos possuem visões, políticas e 

encaminhamentos diferenciados. São denominados de Bloco da Unidade Sindical ou 

Reformista e de Bloco Autêntico ou Combativo. O primeiro grupo, composto pelo PCB, 

MR-8 e pelo Partido Comunista do Brasil - PC do B, identificado com a palavra 

unidade, propunha uma aliança da classe trabalhadora com a classe patronal, buscando 

um pacto social, contra o capital multinacional e o F.M.I. A segunda corrente, voltava

se a enfrentar os patrões e o Governo com greves de longa duração. A sua principal 

caracteristica era de reforço ao caráter classista, partindo do pressuposto de interesses 

antagônicos e inconciliáveis entre as duas classes fundamentais, representadas por 

trabalhadores e patrões. Por isso, não vislumbravam qualquer possibilidade de se 

alcançar o pacto social, fundamentado em práticas e interesses compatíveis. 

Essa conjuntura - datada pelo final da década de 70 - elucida, na análise de 

Giannotti (1988) a respeito da organização dos trabalhadores, a necessidade de 

articulação entre as diversas categorias, no sentido de se fortalecerem para a luta contra 

a classe patronal. Dessas discussões, emergiu o indicativo de que os sindicatos deveriam 

organizar-se para a criação de uma Central, capaz de reunir todo o operariado. Essa 

idéia somente conseguiu ser concretizada, com o crescimento da mobilização dos 

trabalhadores, a partir dos anos 80. 
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À luz da classificação de Rodrigues (1975), identificam-se cinco grandes etapas 

na evolução sindical brasileira: a mutualista (1890 à 1918); a de resistência (até 1919); 

a de ajustamento (1919-1934); a de controle (1934-1945) e a competitiva (1946)". É 

necessário, contudo relacionar esses momentos à ordenação do sistema legal e de 

definição de políticas para as classes subalternas e com a sociedade, de um modo geral, 

evitando-se a leitura da história do sindicato como realidade que se produz por si 

mesma, ou seja, identificando variáveis estruturais que digam respeito exclusivamente à 

classe operária. 

Com outro ponto de vista, Vianna (1978) propõe uma periodização da história 

do movimento operário e sindical, estabelecendo nove etapas, que atendem 

predominantemente, a critérios endógenos à organização sindical. Enfatiza que, para a 

fixação de períodos têm-se desconsiderado variáveis, como o comportamento operário 

externo à vida associativa legal e a forma específica de inclusão do sindicato na ordem 

instituconal. 

O autor sinaliza também que, sob o ponto de vista institucional, os sindicatos, no 

decorrer de sua história, podem ser vistos como: livres e autônomos; pessoas de direito 

privado, de autonomia restrita, ou pessoas de direito público. Qualifica a "situação de 

mercado" como "o possível de estruturação dos protagonistas sociais no plano real

concreto - isto é, dependente ou independentemente do que diz a lei - para influir com 

eficácia sobre o mercado, no sentido de alterar suas funções "naturais". (p. 37) 

A respeito dos períodos que compreendem a história do sindicalismo, desde a 

sua origem até o final da década de 70, o autor citado explica que a evolução da 

organização sindical aponta para as seguintes configurações: 

Tabela 1 

Periodização da História do Movimento Operário e Sindical no Brasil até 1970 

mercado sob influência do 
Estado, mas livre da ação 
organizada da classe 
operária 
mercado li\Te do Estado, 
mas sob influência da ação 
organizada da classe 
operária 

até 1889 

1889-1891 

1891-1919 
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mercado sob influência do 
Estado e da classe operária 

mercado sob pleno 
controle do Estado 

1919-1930 
1934-1935 

1931-1933 
1946-1964 

1964 em 
diante 

Fonte: VIANNA, L. Werneck. Liberalismo e Sindicato no Brasil. 
1935-1946 

Merindo-se à maior compreensão da tabela acima, pode-se perceber que: 

~ até 1889, a ação sindical, apesar de livre, não reunia condições para interferir 

na regulamentação da fixação de trabalho; 

~ até 1891, a situação sindical permaneceu a mesma, porém já havia pequena 

intervenção do Estado na disciplina do mercado; 

~ até 1891 a 1919, caracterizou-se como o período da legislação dos sindicatos 

(1907); 

~ de 1919 a 1930, ocorreu o aumento da legislação, voltada para a proteção das 

condições de trabalho e ampliação dos direitos de cidadania e de participação do 

operário no ambiente de trabalho e na vida política em geral; 

~ de 1931 a 1934, ocorreu a diminuição da autonomia da vida associativa, visto 

que o Estado, buscou neutralizar a sua capacidade de intervir no mercado; De 34 a 35, 

liberalizou-se a atuação sindical no mercado, o que, paradoxalmente coincidiu com a 

ampliação da política intervencionista estatal sobre o mercado~ 

~ de 1935 a 1946, os sindicatos restringiram-se ao espaço legal, imposto pelo 

Estado, que assumiu a função reguladora. Os sindicatos foram definidos, em 37, como 

agências de natureza pública; 

~ de 1946 a 1964, ocorreu a transferência da questão social, do Estado para o 

âmbito judiciário. O sindicato, ainda que vinculado ao Ministério do Trabalho, 

recuperou a sua personalidade privada; 

~ de 1964 até o final da década de 70, ocorreu o pleno controle do Estado, 

frente ao mercado Criou-se uma legislação que, na realidade, inviabilizou a vida 

operária independente, publicizando os sindicatos. 

Com essa formatação, a história da política sindical e de seu movimento operário 

poderá ser percebida sob dois ângulos distintos: a forma pelas quais os dominantes 

conceberam tal ou qual sistema da ordem e o modo através do qual estavam inseridas os 

trabalhadores e a maneira como o proletariado, ao longo do tempo, legitimou a ordem 

estatuída e de como e com que intensidade, a ela resistiu. 

Outro importante acontecimento, ocorrido em 79, conforme descreve Giannotti 

(1988), diz respeito à iniciativa das oposições sindicais, que tentaram unificar os 
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movimento dos trabalhadores rurais e urbanos. Com esse propósito, realizaram-se dois 

encontros nacionais - o Encontro Nacional das Oposições Sindicais (ENOS) e o 

Encontro Nacional dos Trabalhadores em Oposição à Estrutura Sindical (ENTOES). 

Ainda que tivessem sido importantes eventos, não se conseguiu, naquela fase, 

concretizar o intento de formular uma estrutura sindical que condensasse as demandas 

dessas duas frações de classe. O movimento sindical acabou sendo absorvido por outras 

questões. 

Surgiu, também, a Unidade Sindical (US), articulando, principalmente, membros 

do PCB, do PC do B e do MR-8. Esse grupo propôs, já na década de 80, a realização da 

Conferência Nacional das Classes Trabalhadoras, cuja importância será analisada em 

momento posterior desta pesquisa. 

2.5 - Do Recrudescimento Sindical ao Novo Sindicalismo 

Do ponto de vista quantitativo, no Brasil, na década de 80, havia mais de 1 ° 
milhões de trabalhadores industriais Essa estimativa está descrita nos estudos de 

Giannotti (1988). O autor relata que o arsenal industrial estruturado nos anos 80, já 

possuía uma polivalência, em termos de produtos: "de fubá a computadores, passando 

pela química fina, aeronáutica, maquinaria pesada, indústria bélica e novas máquinas

ferramentas de controle numérico" (p 80) Essa circunstância, porém, não impediu uma 

profunda recessão econômica, cujas conseqüências foram desemprego e arrocho 

salarial. 

Como pano de fundo dos avanços da organização operária, o autor denuncia que, 

no final da década de 70, viu-se um crescimento das ações grevistas: estimativas 

indicam a participação de cerca de dois milhões de grevistas, de 79 até 85. Os 

movimentos reuniram os mais variados setores, desde metalúrgicos, até professores, 

bancários, aeronáuticos, portuários, funcionários públicos e outros. 

Ressalta também que a organização sindical esteve unificada em duas centrais 

sindicais: Central Única dos Trabalhadores (CUT) e Confederação Geral dos 

Trabalh<>dores (r~T\ Ale'TY\ nissr\ <> r.,."it.,11· 7 <>t';;r\ deTY\r\t'r';'tic" ., n<>rtir nr\ nrr\t'esso n.,. " \'---''-'---'.1'-\..1 ..lJ.J.Vl '-',U.""YlI.U1L...U,,"'--' 11.1'-'''-'.1.\.-&.1-1. "'"P"LI V'-'pJ.VV UV 

redemocratização do país, trouxe à tona, o crescimento de diversos partidos políticos, 

tais como· 

~ o Partido dos Trabalhadores (PT); 

~ o Partido Popular (PP): 

~ o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB); 
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~ o Partido Democrático Trabalhista (PDT). 

A partir da análise de Bravo (1996), pode-se inferir que o movimento sindical se 

reafirmou nesse período. A oposição às políticas salariais e trabalhistas do governo 

deixou de ser ponto de pauta apenas das lideranças sindicais, atingindo milhares de 

trabalhadores. Em concordância com Giannotti (1987), observa-se que o movimento 

grevista, iniciado no núcleo moderno do parque industrial brasileiro (ABC paulista), 

serviu como referência para outras regiões do Brasil e para fora do setor fabril, 

incluindo vários setores de trabalhadores, com ênfase à construção civil e à 

agroindústria, o do setor terciário e os profissionais assalariados de "classe média", 

sendo predominantes, os médicos e professores do serviço público. 

A Qrande reivindicacão exolícita dos trabalhadores era a extincão da oolítica '-' ,. , . 
salarial, praticada desde 1965. Na agenda do debate, destacavam-se ainda a discussão 

sobre cidadania e democracia, com a presença do movimento operário, enquanto ator 

coletivo unificado, que se contrapunha ao autoritarismo (Almeida, 1983). Uma das 

vitórias da classe referiu-se à mudança na lei salarial, alterando-se para reajustes 

semestrais, em substituição aos anuais. 

Retomando à revisão de Bravo (1996), encontra-se que, no começo da década de 

80, o movimento sindical urbano alternou-se entre dois grandes grupos, heterogêneos. 

Um desses blocos, liderado pelas oposições sindicais, voltou-se à construção de um 

novo sindicalismo e o segundo, formado pelas lideranças sindicais, influenciadas pelos 

partidos comunistas e por outras tendências, denominado de Unidade Sindical, 

propunha uma tática de acumulação de forças. 

Em 1981, realizou-se a I Conferência Nacional das Classes Trabalhadoras 

(CONCLAT), que havia sido proposta desde 1977, e foi precedida por diversos eventos 

oreoaratórios. Essa Conferência incluiu várias discussões. com destaaue a: orientacão da 
• • ' 1 , 

previdência social; estabilidade no emprego; política salarial; liberdade, autonomia e 

organização sindical. A proposta da conferência era preparar a criação da Central Única 

dos Trabalhadores (CUT), mas a intenção foi inviabilizada, diante das discordâncias 

entre os dois grandes blocos: a oposição sindical e a unidade sindical. Entre outros 

motivos, o evento tomou-se importante, devido à formação de uma Comissão Nacional 

Pró-CUT, ou seja, foi a partir desse fórum que se criaram as bases para o nascimento, 

mais tarde, da CUT. 

Giannotti (1988) condensou as seguintes formas de embate da classe operária, 

no início de 80: 
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- Greve de braços cruzados e máquinas paradas; 

- Greves com enormes piquetes, que reuniram até 15 mil pessoas; 

- Greve com piquetes nos portões das fábricas ou nos ônibus das 

fábricas; 

- Greve com ocupação de fábrica chegando a reter reféns; 

- Operação tartaruga; 

- Greve articulada por setor; 

- Greve chamada "Vaca Brava", nunca se sabe como continuará a 

greve; 

- Greve por fábrica; 

- Greve de categoria; 

- Greve intercategorias; 

- Greve nacional de uma categoria; 

- Greve Geral. (D.82) 

Essas contribuições do autor mencionado sugerem que o conceito de greve não 

pode estar restrito à idéia de uma ação interna aos locais de trabalho, muito menos que 

exista forma padronizada desse tipo de manifestação. Tudo depende dos canais e 

possihilidades que o movimento consiga atingir. o que se relaciona com variáveis 

presentes no ambiente interno ou externo à organização. Além disso, é importante 

identificar aual é o Donto de reivindicacão da classe trabalhadora. Dois nem semnre ele 
L. , , L • 

atingirá somente o âmbito da organização de trabalho, já que alguns problemas, por eles 

visualizados, têm .. como raízes, a dinâmica desenvolvida por estmturas adversas às 

organizações, e que, muitas vezes, atingem o seu ambiente. 

Segundo os dados levantados no trabalho de Bravo (1996), de 1980 a 1984, em 

função da política salarial do governo e da conjuntura econômica desfavorável, 

principalmente pelo alto índice intlacionário. o sindicalismo encontrou muitas harreiras 

para que pudesse alcançar aumentos salariais. Por isso, sua luta concentrou-se nas 

discussões referentes à: estabilidade no emprego, reajustes salariais que 

acompanhassem, ao menos, as taxas de inflação e reconhecimento da representação 

sindical nas fábricas (Keck. 1988) 

Proseguindo em Bravo (1996), constata-se a nova formatação sindical, agora, 

absorvida na atuação dos partidos políticos e mais distante do Executivo. As lideranças 

do novo sindicalismo investiram, significativamente, na organização do PT, e os 

dirigentes da Unidade Sindical apOIaram o Partido do Movimento Democrático 
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Brasileiro (PMDB). 

Segundo os estudos de Giannotti (1988), em 28 de agosto de 1983 ocorreu a 

fundação da CUT. Em suas bases programáticas, destaca-se a intenção de formar um 

sindicato classista, extinguindo a organização de trabalhadores, por categorias 

profissionais específicas, concentradas em organizações atreladas aos locais de trabalho. 

Considera-se que, com isso, decresceria o nível de corporativismo, sistema bastante 

presente nas relações trabalhistas, quando se reúnem trabalhadores de uma dada 

profissão em tomo dos seus interesses internos. Essa estratégia pode acarretar um 

desvio das questões que deveriam ser apresentadas e objetivadas de forma comum a 

todos, respeitando-se, portanto, o aspecto coletivo. 

Analisando o ano de 85, o autor citado faz menção à luta sindical, em tomo da 

regulamentação das 40 horas semanais de trabalho, por iniciativa da CUT - Santo André, 

que rapidamente influenciou o movimento, em todo o país. Houve a conquista dessa 

reivindicação, em diversas fábricas - alternando-se essas vitórias, entre 40 e 44 horas. 

Percebe-se, nesse caso, que as lutas extrapolavam a questão salarial, atingindo aspectos 

problemáticos referentes às condições de trabalho. Concomitantemente, fundou-se, em 

Brasília, a União Sindical Independente (USI), uma articulação de cúpula, intimamente 

ligada ao Governo. 

O governo, por meio do Ministro do Trabalho, nessa época, concedeu maior 

flexibilidade à estrutura sindical, conforme elucida C'Tiannotti (1988). Também cedeu à 

solicitação de criação de centrais sindicais; declarou formalmente o respeito à 

autonomia dos sindicatos, na criação de seus novos estatutos, comprometendo-se com a 

não-intervenção nas organizações sindicais. Entretanto, as Comissões Internas de 

Prevenção de Acidentes (CIPAs) e as Comissões de Fábrica passaram a ser reprimidas 

pelo patronato, já que representavam uma das forma de organizações de base. 

Em agosto de 1984, realizou-se o 10 Congresso da CUT, cujas resoluções foram, 

em resumo, as seguintes, conforme descreve Giannotti (1988) : 

aJ Luta sem trégua contra a classe patronal, até o tim de toda a exploração de 
classe. 
b) Sindicalismo livre, desatrelado: luta contra toda legislação fascista do 
sindicalismo brasileiro·, luta 1Jela total eliminação do título V, 
especificamente eliminação do Imposto Sindical a favor da convenção 87 da 
OIT. 
Quanto ao artigo V, citado no ítem b, o mesmo retere-se ao direito de que 
todas as organizações de trabalhadores teriam o direito de formar as suas 
federações e confederações, podendo filar-se a essas. Além disso, poderiam 
filiar-se à organizaçõcs internacionais de rrabalhadores, bem como de 
empregadores. (p. 89) 
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Em 1986, ocorreu a formação da União Sindical Independente (USI), composta 

pelas Confederações Oficiais do Comércio (CNTEEC), da Educação e Cultura 

(CNTEEC), dos trabalhadores em transportes terrestres (CNTTT), além de nove 

federações. Seu discurso expressava, conforme assinala Giannotti (1987), uma rejeição 

à conduta comunista, pois defendiam a ação sindical voltada para a conciliação de 

classes. 

Em março de 86, a CONCLAT transformou-se em Central Geral dos 

Trabalhadores (CGT), permanecendo com a mesma estrutura, no que concerne à 

composição de cargos. 

Entre 85 e 90, período que autores como Bravo (1996) denominam de Transição 

Democrática (p. 64), algumas conquistas foram alcançadas em relação às questões 

trabalhistas e sindicais. Entre outras, destacam-se o estabelecimento de novas relações 

com o movimento sindical, buscando o entendimento entre trabalhadores e patrões, sem 

intervenções nos sindicatos. Uma das primeiras interferências governamentais, na 

relação com o movimento operário, foi reconhecer e legitimar os direitos civis e 

políticos dos sindicalistas punidos no regime anterior. 

A autora considera que o movimento sindical, de 87 em diante, apresentou 

mudanças, diminuindo-se o número de greves, especialmente no setor privado. Essas 

alterações se deram, principalmente, em função do novo contexto econômico, a partir 

do aumento do desemprego, da automatização de empresas de ponta e conseqüente 

redução nos postos de trabalho, etc. Quanto ao setor público, os trabalhadores 

condensaram suas lutas em uma nauta de caráter mais Qeral. Foi revisto o naneI dessas 
I ,_.! I .l 

organizações, bem como os das empresas vinculadas a essas. Defendeu-se um novo 

modelo de desenvolvimento, como estratégia de enrrentamento das propostas e 

iniciativas de privatização, defendidas pelo governo. 

Quanto às centrais sindicais, iniciou-se, ao final desse período, na CGT, uma 

cnse, resultando do embate entre os setores, uma estratégia designada como 

"sindicalismo de resultados" (Bravo, 1996, p. 67) salienta que esse encaminhamento 

reforça o corporativismo, a despartidarização dos sindicatos, afastando-os da 

perspectiva de união das centrais, seguindo o modelo norte-americano com uma política 

autônoma. Quanto à outra corrente, denominada "classista" (Bravo, 1996, p. 97) 

assinala que congregou os sindicalistas, vinculados ao PCB, PC do B, esquerda 

independente e movimento rural. 

O sindicalismo de resultados está também relacionado com a idéia de buscar 

ações somente para as questões que já estão colocadas no cenário político e econômico. 
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Correlacionando o assunto aos estudos da área de administração, vê-se um 

distanciamento do conceito de visão de futuro, conforme vários autores da 

administração (tais como Motta, (1995) e Oliveira (1996), principalmente, na área de 

Planejamento Estratégico recomendam às omanizacões. em termos da necessidade de 
J "-' ........ , ~ 

antecipação do futuro. Essa visão traria a idéia de trazer uma nova perpectiva de futuro, 

através do conhecimento das mudancas ambientais. seiam elas internas ou externas às , . " 

organizações, e que podem provocar instabilidades ou a própria degradação do espaço 

institucional, quando não identificadas previamente. 

Considera-se que o movimento sindical não obteve o mesmo êxito, na oposição 

ao governo, a partir da adoção pelo Estado, de uma política econômica neoliberal. Nesse 

sentido, quando o movimento perdeu a dimensão macroeconômica mais geral, ou seja, 

restringiu-se a uma visão e uma acão ligadas às omanizacões emnresariais às auais se 
"-' ""-' "-'., J J 

encontravam diretamente vinculados os trabalhadores, em qualquer momento de 

instabilidade dessa instância macro, o seu poder de barganha tomou-se inócuo. Essas 

mudanças conjunturais acarretam, freqüentemente, a necessidade de um longo periodo, 

e um ingente esforco nara rearticular as bases no sentido da sua narticinacão omanizada. 
'-' 10 1 1 1.' ........ 

Com a Constituição de 1988, o funcionalismo público conseguiu obter, 

oficialmente, o direito de constituir órgãos sindicais. Esse avanço ocorreu, após 50 

(cinqüenta) anos da revogação do artigo da CLT, de 1931, quando Vargas proibiu o 

sindicalismo vinculado aos órgãos estatais. Tal direito foi explicitado no artigo 37, 

capítulo VI, da seguinte forma: "é garantido ao servidor público civil o direito à livre 

associação sindical". O associativismo ocorrera, até então, por meio da criação de 

associações, grêmios recreativos e outras formas de organização, que não se 

caracterizavam, como estrutura sindical oficializada, ainda que, na prática, fossem 

desenvolvidas ações de caráter político-sindical. 

Alguns estudos demonstram que esse retardamento na legalização dos 

sindicatos, enquanto organizações formais, refletiu-se no atraso da sua oficialização no 

cenário do sindicalismo no Brasil, restringindo a construção de uma história mais 

efetiva. No âmbito de suas lutas específicas, o fato de não serem tratados como 

sindicatos, limitou o seu poder de expressão. 

Em 88, a conjuntura do país era de agravamento da crise, que não se limitou 

apenas à instabilidade sócio-econômica. Bravo (1996) salienta, nesse sentido, não 

apenas o alto índice inflacionário, os baixos investimentos, a recessão e o decréscimo do 

salário real. Mas identifica também incertezas com o futuro da administração 

governamental, o que se evidencia pelo descrédito da população. Esses fatores 
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acabaram abalando o ânimo dos movimentos sindicais, pois não se vislumbravam canais 

de reversão, no âmbito da esfera pública. 

A desconfiança predominou, em função do descaso e também da corrupção, 

amplamente divulgada, através dos diversos aparelhos públicos e privados. A 

possibilidade de conquistas, via sindicatos, acabou se esfacelando, já que esses grupos 

oassaram enfrentar um orofundo orocesso de desQaste. Nasceu. daí a necessidade de 
.1 .1 I "-' ' 

rever as estratégias, táticas e alianças, como esclarece Bravo (1996) quando refere que o 

movimento tinha como oronósito a democratizacão da instância nública. É dessa forma 
I J 't • 

que se pode explicar o esvaziamento de diferentes tentativas de articulações, 

empreendidas no periodo. 

Em termos gerais, a luta sindical deparou-se com duas principais estratégias 

distintas de atuação: a pressão sobre o Estado, ou a criação de uma política de pactos, 

favorecida pela crise econômica. Com o predomínio da segunda alternativa, na chegada 

dos anos 90, em função do descrédito, avessa à mobilização, constatou-se redução da 

ação coletiva operária e das greves e um retrocesso político, além de maior flexibilidade 

oara aceitar acordos entre emoresários e trabalhadores. , , 

2.6 - As Novas Tendências do Mundo do Trabalho e o Processo de Construção de 

uma Nova Identidade Sindical 

2.6.1 - As Tendências Contemporâneas do Mundo do Trabalho 

Nesta parte do trabalho, o estudo se encontra voltado para uma melhor 

compreensão acerca das questões que movem o movimento organizado dos 

trabalhadores na década de 90. Ainda que se deparasse com a dificil tarefa, voltada à 

captação e ordenamento dos dados, em função da escassa bibliografia que abordasse o 

assunto, na presente década, crê-se que o material levantado, constituiu-se uma 

relevante fonte para a apreensão das causas que fazem com que, nesse momento., o 

sindicato venha buscando redefinir o seu papel frente às demandas dos trabalhadores. 

A reflexão acerca dessa nova realidade levará à diminuição das incertezas em 

relação ao futuro do sindicalismo no país. Essa é uma tentativa de melhor compreender 

o momento atual, antecipar, no que for possível., uma visão de füturo, com base na 

análise das relações econômicas, políticas e sociais que estão sendo estabelecidas, tanto 

na esfera pública, quanto na privada. É com esse objetivo que ver-se-á a descrição de 

alguns temas do mundo do trabalho que vêm sendo debatidos incessantemente, tanto 
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por representantes governamentais, quanto por empresários e por representantes dos 

trabalhadores, através de suas diversas entidades. 

2.6.2 - O Sindicalismo na Era da Globalização 

o presente final de século traz uma série de questões para o mundo do trabalho 

e, conseqüentemente, para a dinâmica sindical O novo cenário envolve mudanças 

estruturais, gestadas nas últimas décadas. Cumpre acrescentar que essas alterações não 

atingem somente o Brasil. O fenômeno é complexo e acarreta expressivos desafios, que 

demandam reflexões para os sindicatos, obrigando a se adaptarem a uma nova ordem 

mundial 

No atual estágio do capitalismo contemporâneo, observa-se interessante rapidez 

nas modificações em aspectos relativos às relações do mundo do trabalho, ou seja, um 

processo que incorpora maior heterogeneidade, fragmentação e complexidade nas 

demandas em direção à classe trabalhadora Novas exigências vêm sendo observadas 

nesse universo, evidenciando novo perfil, tanto para o proletariado, quanto para as 

organizações de que participa. 

Observam-se tendências que vêm ocupando, cada vez mais espaços, nos debates 
I 

sobre a reestruturação das relações e postos de trabalho As mudanças na organização da 

produção e nas estratégias de gestão vêm desencadeando um profundo repensar de 

teorias e ações, por parte dos que representam e defendem os interesses dos 

trabalhadores. 

Diante desses desafios., toma-se crucial a análise de alguns desses fenômenos., já 

que tal estudo nos faz compreender de uma forma mais abrangente, o que leva o 

sindicalismo a um novo perfiL 

A esse respeito, um dos principais fenômenos a ser considerado é o da 

globalização da economia Essa nova forma do capitalismo instalou-se além de qualquer 

fronteira, articulando capital, tecnologia, força de trabalho, divisão do trabalho social e 

outras forças produtivas. Barelli (1992) descreve o atual estágio de desenvolvimento do 

capitalismo no "Brasil da seguinte forma: Tanto ou mais internacional que a classe 

operária é o capital Enquanto companheiros de classe, temos uma virtual solidariedade 

que nos une; já o capital, sendo internacional, realiza concretamente o movimento de 

sua expansão" (p. 16). 

Como decorrências desse movimento, percebe-se a desterritorialização das 

fronteiras dos Estados e a remodelagem culturaL, em uma perspectiva de generalização 

57 



de coisas, pessoas e idéias. 

A globalização é um processo de aceleração do capitalismo, em que o produtor 

busca a aquisição de matéria-prima em qualquer espaço territorial, segundo os critérios 

de ser financeiramente mais acessível e de melhor aualidade. Decorre também desse . 
processo, a instalação de empresas onde a mão-de-obra sej a encontrada com custo 

favorável ao capital, transportando-se o produto final para o mundo inteiro, conforme 

demandas do mercado consumidor. 

Fazem parte desse arsenal, o avanço da tecnologia, o aperfeiçoamento dos 

transportes e da comunicação, desconsiderando-se as antigas distâncias para a 

realização das operações empresariais. Dessa forma, como esclarece lanni (1996): 

A reprodução ampliada do capital se globaliza, devido ao desenvolvimento 
ex1ensivo e intensivo do capitalismo, compreendendo as forças produtivas. 
tais como o capitaL a tecnologia. a força de trabalho e a divisão do trabalho 
social, sempre envolvendo as instituições, os padrões sócio-culturais e os 
ideais relativos à racionalização, produtividade, lucratividade, quantidade. ( 
p.41) 

Sua abrangência reforça, por isso, os processos de concentração e centralização 

do capital, vinculando mercados, empresas, forças produtivas e centros decisórios, por 

meio de alianças estratégicas e planejamentos de corporações. A detenção de tal 

nrocesso é auase aue inviáveL devido à sua ránida mobilizacão na ordem econômica 
1 1 I. ' 1 ~ 

mundial. 

Todavia, estudiosos sobre o assunto, como lanni (1996) e Barelli (1992) 

afirmam que esse cenário não resultou apenas em grandes conquistas, tais como o 

barateamento do produto e, conseqüentemente, maior acesso do consumidor ao mesmo, 

melhoria da comunicação e interconexão entre os povos e ainda a facilidade da 

articulação entre cientistas, o que, potencialmente, reduziria o quadro de morbi

mortalidade da população global. 

Contradições e tensões também são encontradas nessa dinâmica. Uma das 

questões que se apresenta é a articulação das corporações transnacionais com o Estado

nação. Ainda que se perceba o destaque às corporações transnacionais, as sociedades 

ainda reverenciam a importância do Estado-soberano, mesmo que estej a atrelado a 

outros estados nacionais. Todavia, há grande preocupação com o fato de que as nações 

caracterizadas como países periféricos, tais como o Brasil, sejam limitadas por essa 

interdependência, em função do predomínio de Estados mais fortes. 

Não se pode, portanto entender a globalização como ruptura total das 

especificidades de cada país, visto que, em alguns países, tal processo vem avançando 
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mais do que em outros. No caso brasileiro, profissionais ligados à área da administração 

e da economia apontam que o país precisa promover ajustes, para ser competitivo numa 

economia globalizada, diminuindo impostos de entrada de mercadorias, encargos e 

inflação, além de criar mecanismos que estimulem o consumo interno. 

Outra visão evidencia uma tensão por parte das grandes potências, no sentido de 

diminuir as taxas de entrada nos países dependentes e de desenvolver medidas 

cautelosas quanto a problemas derivados do desequilíbrio da balança comercial e da 

dívida externa. Há, por isso, certa polêmica quanto às origens e aos determinantes da 

globalização, no sentido de esclarecer se é um processo que vem sendo estruturado, por 

iniciativa própria, de todos os países que fazem parte da "roda global", ou se vem sendo 

engendrado como forma especulativa, que acaba favorecendo as nações mais 

privilegiadas. Nesta última interpretação, por exemplo, países como o Brasil ficariam 

sem alternativa no que concerne à autonomia e a conseguir deter os movimentos do 

capital internacional. 

Nesse caso, os conceitos de soberania nacional, projeto nacional, imperialismo e 

dependência, entre outros, não ficam superados, mas passam por diversas mutações, 

conforme elucida lanni (1996): 

o dilema consiste em constatar se está ou não havendo uma ruptura histórica 
em grandes proporções, em âmbito global, assinalanoo o declínio 00 Estado
nação e a emergência de novos e poderosos centros mundiais de poder, 
soberania e hegemonia. Nesta hipótese, o Estado-nação continua vigente, mas 
com significados diversos dos que teve por longo tempo no pensamente 
liberal e no pensamento de algumas correntes marxistas, sem esquecer 
sociais-democratas, neoliberais, fascistas e nazistas. (p. 40) 

Uma das demandas da globalização da economIa é o investimento em 

tecnologia, demandando maior qualificação do trabalhador. Se, antes, a oferta girava em 

tomo das atividades de linha, ou seja, ligadas à produção direta, atualmente a mesma se 

volta para atividades ligadas à inteligência, com objetivos de staff, já que trabalhadores 

que desempenhavam tarefas manuais, estão sendo substituídos pela robótica, 

aumentando o deslocamento desses para setores de ponta. É o que Neto (1996) assinala, 

com a seguinte afirmativa: 

A globalização e o viés high tech da economia atual colocaram um problema 
até pam 00 contadores. As empresas de antigamente (antigamente, quer dizer 
alguns anos atrás) tinham um patrimônio a apresentar aos acionistas e 
consumidores. Eram donas de fábricas, máquinas, armazéns, frotas de 
veículos. Hoje, aJgumas companhias que empregam milhares de pessoas e 
são altamente lucrativas podem nem ter patrimônio fisico. (p. 89) 

Afirma Barelli (1992) que as grandes inovações, com a globalização, estão 
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voltadas para as novas descobertas, predominando as áreas de eletrônica, de 

biotecnologia, de química e de cerâmica, em função de outros materiais e tecnologias. É 

provável, portanto, que haja um deslocamento maior de trabalhadores para essas áreas e 

uma valorização da mão-de-obra localizada nos ramos afins ou que comercializem tais 

produtos. Nesse caso, há tendência de maior estabilidade para os sindicatos que se 

encontrem vinculados a essas empresas ou às áreas paralelas, do que os demais. Essa 

possibilidade vem sendo confirmada, através de notícias veiculadas nos meios de 

comunicação. Em depoimento à Folha de São Paulo, em 2711 0/96, Patah - vice

presidente do sindicato dos comerciários de São Paulo - quando discutia a crise do 

sidicalismo no Brasil, afirmou que a receita da organização sindical que representava, 

mantinha-se estável, no decorrer de três anos. Argumentou que isso vinha acontecendo, 

em função da ampla ba<;e de um setor em expansão: "Muitas indústrias estão deixando 

suas áreas, que são transformadas em shopping centers". 

As grandes tansformações acarretam outro fenômeno significativo. Refere-se à 

separação entre o modo de produção e o de consumo. Ocorre, portanto, uma introdução 

ao modelo pós-Fordista de flexibilização (Brid..f!;es, 1995) do processo de produção e 

organização do trabalho, em função das demandas internas e externas do mercado. 

Passa, por isso, a sofrer vigorosa influência de uma exigência de inovação tecnológica, 

ao mesmo tempo em que se depara com condições de incerteza quanto ao futuro. 

Cumpre salientar que, nessa linha de pensamento, a produção em larga escala 

exige também a expansão do mercado, o crescimento do consumo, estimulado pelo 

modo de consumo simétrico (Barelli, 1992, p. 19). Ou seja, é preciso produzir em massa, 

o que implica ter muitos compradores, (inclusive os próprios trabalhadores que 

confeccionaram o produto). Em caso contrário, é compreensível uma crise de produção 

e de organização do capital. Produzir, conta com o crescimento do mercado interno. 

Atualmente, já não se trata de produzir, cada vez mais, apostando em um 

consumo cada vez maior. No atual estágio, é possível produzir tudo o que se queira -

do menor dispositivo eletrônico, ao robô. Somente não se produz, o que não tem 

demanda de consumo. Percebe-se, portanto, que o raciocínio foi invertido, ou seja, não é 

a produção que determinará o consumo; ao contrário, apenas o que já foi comercializado 

é que é produzido. O uso de alguns instrumentos, tais como a eletrônica e os 

computadores, possibilita essa relação entre estímulo pela compra e produção. 

Na era da globalização, não se evidencia mais a armazenagem de estoque. Há 

algum tempo atrás, segundo Barelli (1992), algumas empresas alugavam fazendas para 

estocar produtos. No estágio mais recente, não há mais superprodução, o que é 
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favorecido pelo uso de tecnologia e de infonnação. Se um mercado for restrito, pequena 

será a produção. De fonna coerente, essa estratégia passa a ser transposta ao mercado 

global. 

2.6.2.1 - Sindicato, Globalização e Tecnologia 

Outro fenômeno a destacar sobre este tema é a questão da tecnologia. Diante 

dessa realidade, ocorrem mudanças no perfil desejado do trahalhador As modernas 

tecnologias requerem operários com maior nível de instrução, já que ficam submetidos 

a operações e mecanismos sofisticados, por sua vez, sujeitos a rápidas mutações. As 

atividades nos locais de trabalho se desenvolvem com pequenas unidades, com equipes 

reduzidas, nas quais são necessárias intercomunicações e inter-relação e constante 

readaptação dos trabalhadores. 

Essas transfonnações trazem, em seu bojo, questões econômicas e sociais, que 

provocam impactos diretos no sindicalismo. A primeira delas é a questão do 

desemprego, ocasionado pelo enxugamento dos quadros de pessoaL, substituídos por 

novos meios de produção, principalmente o computador. Esse instrumental, em muitos 

casos, contribui para manter estável ou até elevar o nível e a qualidade da produção. Em 

função disso, verifica-se diminuição do poder de pressão do sindicato. que ainda não 

encontrou respostas mais concretas para esses desafios 

Os sindicatos e as Centrais Sindicais já começam a vislumbrar a possibilidade de 

lutar pela redução da carga horária de trabalho, como a melhor maneira de combater o 

desemprego. Também vem perdendo espaço a discussão sobre reajustes salariais, como 

se verificava em períodos anteriores Esse aspecto é destacado por Delattre., que afirmou 

que os sindicatos em todo o mundo estão sendo forçados a levar em conta a 

globalização da economia, o que acarreta conseqüências para o movimento de defesa 

dos direitos do trabalhador. Segundo o autor citado, os sindicatos alemães, que, na 

década de 80, constituíam-se em poderosas organizações - servindo como referência 

para diversos sindicatos no mundo - encontram-se em crise, Só para que se avalie a 

extensão do problema, cabe lembrar que, naquele país, totalizou-se 4 milhões de 

desempregados (Folha de São Paulo, 26/11/96), e cada vez mais, acordos salariais 

foram selados fora do quadro clássico dos acordos coletivos O autor refere igualmente 

uma crise de identidade do sindicalismo, à medida em que o sindicatos se 

internacionalizaram. Tomou-se, nesse sentido, mais anônimo, deixando espaço para o 

questionamento da validade de qualquer luta nacional. 
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2.2.6.2 - O Mundo Sindical e os Blocos Econômicos 

No contexto da globalização, são também constituídos blocos econômicos 

(Barelli, 1992), que têm ingerência sobre os caminhos que trilhará o desenvolvimento. 

A esse respeito, cumpre salientar o Mercado Comum do Sul - Mercosul, que poderá ser 

decisivo para a conformação desse novo alinhamento de países como o Brasil. Sabe-se 

que a criação de blocos econômicos procura responder a uma necessidade de parceria, 

em termos de mercado comum. O MercosuL aue reoresenta o Cone Sul da América '. . 
Latina, inclui o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Sua emergência, entre 

outros propósitos, representa uma iniciativa que busca elementos concretos de 

enfrentamento das formas atuais de organização do capitalismo na Europa (Mercado 

Comum Europeu) e no Oriente (Cingapura, Coréia do Sul, China, Hong Kong e Japão) 

e, principalmente, como reação à América do Norte. 

Barelli (1992) considera que o Mercosul pode facilitar o estabelecimento de 

economias complementares e o desenvolvimento de uma política agrícola, alimentar e 

industrial conjunta, favorecendo o desenvolvimento das economias latino-americanas, 

além de ter potencial de otimizar a distribuição de renda. Além disso, não se pode 

deixar de considerar também que os países subdesenvolvidos precisam de formas 

alternativas para se fortalecer, nas relações estabelecidas com o mercado internacional. 

Esse resultado seria obtido, através desses blocos integrados. 

Porém, a grande preocupação é se esse intento poderá se concretizar na prática. 

Como ressalta Barelli (1992), com o Tratado de Assunção, o processo Mercosul foi 

intensificado e os seus ritmos vêm sendo ditados pelos programas políticos, 

implementados pelos governos dos quatro países, condicionados pelas imposições da 

economia internacional. Há, portanto, insegurança sobre a viabilidade de êxito dessa 

integração. As dúvidas estão voltadas principalmente para questões decorrentes da 

abertura cada vez maior das economias dos países latinos, ao contrário, do Mercado 

Comum Europeu, que, para se construir fechou-se e protegeu sua produção. 

No que concerne ao sindicalismo, essa nova ordem traz à baila, a necessidade de 

democratização do processo de reorganização de mercados e de definição de políticas. 

Neste sentido, reivindica-se a participação em canais que envolvam a negociação com 

os governos e empresários. Vem sendo proposta, igualmente, como pré-requisito, a 

articulação entre os trabalhadores dos principais setores de produção dos quatro países, 

mediante o desenvolvimento de ação conjunta, entre os sindicatos envolvidos. 
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2.6.3 - As Novas Políticas de Negociação 

Outra discussão atual, no cenário do sindicalismo, orienta-se para a questão da 

política de negociação. A política de negociação, no âmbito trabalhista, conforme 

Zajdsnajder (1988), possui, como temas básicos da negociação, os salários e as condições 

de trabalho, ainda que outros tópicos, como estahilidade de emprego, saúde, alimentação, 

seguro, características do contrato de trabalho e outras possam estar incluídos. Além 

dessas questões, o acompanhamento da implementação do acordo é um importante tema, 

na política de negociação. O mesmo autor acrescenta: 

Embora as negociações possam realizar-se apenas entre os líderes dos 
empregados e os patrões, a existência de sindicatos organizados de ambas as 
partes resulta em encontros com ampla participação: ao lado dos dirigentes, 
atuam, também, inúmeros assessores nas diversas áreas de discussão. Há 
ritos estabeJecidos sobre a apresentação de proposta dos empregados e da 
contra-proposta patronal, entremeados estes momentos, por debates, em que 
são apresentadas justificativas, com base em dados estatístícos e outras 
informações (...). (p.12) 

A experiência vem mostrando que a tendência para as relações entre 

trabalhadores, patronato e Estado tem tido mais avanços, no nível das empresas do que 

em nível das grandes organizações sindicais. O sociólogo Leôncio Rodrígues, em 

entrevista à Folha de Sã.o Paulo., de 10/11/96 afirmou que o aumento de ofertas de 

abono nas negociações salariais brasileiras, favorecem os acordos por empresa: 

Segundo o autor mencionado, "Cada empresa está oferecendo um determinado abono, 

de acordo com sua situação ... É melhor ir negociando por empresa e tentar generalizar 

as vantagens conseguidas em cada uma das negociações" (p. 2~3). 

Segundo o referido pesquisador, esse dado demonstra que os acordos 

trabalhistas, na realidade brasileira, estão se tomando mais flexíveis e "lógicos" (Folha 

de São Paulo, 10/1111996). Acredita-se que a tentativa das centrais sindicais de fechar 

acordos nacionais resultou em nolítica inviáveL mais dificil e Qeradora de nossíveis - - - .l I v- - J- - - -

distorções, O autor exemplifica que empresas que se encontram em patamares menos 

desenvolvidos não poderiam assumir determinados custos, ao passo que empresas em 

boa situação concedem menos vantagens do que poderiam. Há, portanto, a necessidade 

de mudar as estratégias de negociação dos sindicatos Na mesma linha de pensamento., 

acredita-se que até a impetração de greves deveriam ser pensadas, por empresas. 

Uma nova tendência está se firmando nos acordos trabalhistas: a negociação de 
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abonos, no lugar de reajustes salariais baseados na inflação. Conforme Lírio, com 

matéria na Folha de São Paulo, de 10/11/96. Os sindicatos são contrários a essa 

proposta, pois argumentam que o poder aquisitivo só aumenta, no mês em que é pago. 

Além disso, o abono não incide sobre encargos sociais, como previdência, 13° salário e 

férias, o que ajuda a diminuir os custos de produção. Ainda que se contraponham, não 

estão conseguindo conter tal tendência, mesmo que venha se percebendo esse 

movimento em alguns setores produtivos. 

A crise de identidade sindical não está somente na necessidade de formulação de 

uma política de negociação mais eficaz ou no esvaziamento desses órgãos, mas revela-se 

também quando se verifica que essas organizações têm sido influenciadas por novas 

tendências, que geram embates em seu ambiente interno. 

2.6.4 - A Organização Sindical e as Novas Formas de Gerenciamento 

Alguns dirigentes sindicais já utilizam, na teoria e na prática, alguns argumentos, 

até então totalmente rechacados oor esse Qruoo. Um dos aue mais chamam a atencão. é 
9 1 f".,...' 1 1 ~ , 

o de estruturar as organizações sindicais, nos moldes empresariais. Percebe-se, ainda, 

nesse momento, de forma embrionária, o abandono de referências retóricas à luta de 

classes e o reconhecimento de alguns aspectos positivos da economia de mercado. Um 

deles, seria a necessidade de diminuição de custos nas organizações. Franco descreve, 

na Folha de São Paulo de 27/10/96, por exemplo, a luta dos Sindicatos dos Empregados 

em Entidades Sindicais, criados em 1989, depois que a nova Constituição terminou com 

a proibição de associações entre funcionários de sindicatos. Posterior à mudança na lei, 

sindicatos reunindo pessoas que trabalham para entidades sindicais foram formados; o 

que está mais estruturado é o de São Paulo, que tinha cerca de 3.000 associados naquele 

ano. 

Cumpre referir, por outro lado, que os sindicatos, somente no Estado de São 

Paulo, empregaram em 96, cerca 10 mil pessoas. Segundo o sindicato dos sindicatos de 

São Paulo, essas organizações, quando estruturadas pelo segmento patronal, são muito 

melhores patrões do que os sindicatos de trabalhadores. Esses últimos não concedem 

aos seus funcionários o que eles brigam tanto para conseguir. A grande polêmica criada 

em torno desses, apontada pelo autor, está no fato de que muitas organizações sindicais 

não reconhecem o direito dos seus funcionários de se filiar ao seu próprio sindicato. 

Não respeitam também a garantia de emprego para os dirigentes dos sindicatos dos 

funcionários sindicais. O presidente do sindicato dos metalúrgicos, naquela gestão, 
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quando procurado, para abordar o assunto, confirmou o não reconhecimento do 

sindicato dos funcionários dos sindicatos. A esse respeito, Silva, para a Folha de São 

Paulo (1996) declarou: 

Nossos funcionários ou são médicos. dentistas, advogados ou são meta 
lúrgicos. Esse sindicato-fantasma está a sen'Íço dos patrões, querem 
atrapalhar o nosso trabalho. (p. 2-12). 

Outros estudos, como o de Vasconcelos (1996), privilegiam a atual crise 

financeira do sindicato do ABCD paulista, fazendo com que se busquem formas 

alternativas para de superação. A queda da arrecadação, atribuída ao desemprego, 

provocou redução drástica da categoria e, portanto, das receitas do ógão de classe. Com 

isso, a entidade viu-se forçada a buscar as seguintes formas de sobrevivência: demitiu 

30 dos 247 funcionários, vendeu um caminhão de som e quatro dos sete telefones 

celulares que possuía. 

Além disso, o sindicato concentrou fornecedores, obteve redução de preços e 

alongamento de prazos de pagamentos. Eliminou despesas fixas, suspendeu a compra de 

equipamentos e as obras finais de seu clube de campo. Os empréstimos entre sindicatos 

são uma prática comum, embora não sej am alardeados. Para os sindicalistas, o 

empréstimo é uma manifestação de solidariedade, semelhante ao apoio de outras 

categorias nas greves de dificil mobilização (Folha de São Paulo, 27/10/1996). 

Franco (1996) do Sindicato do ABC, referiu que, atualmente, o sindicato tenta 

diminuir sua principal fonte de despesas, o atendimento médico, e, para isso, conta com 

a ajuda de seis sindicatos patronais. Os metalúrgicos firmaram um convênio com esses 

sindicatos patronais, tendo em vista criar uma fundação para dar atendimento médico 

aos sindicalizados. Em outra perspectiva, essa categoria investe em informatização e 

num cartão magnético, para substituir parte da papelada. Segundo a mesma fonte, o 

mencionado Sindicato teve que adotar medidas administrativas também mais radicais. 

Para enfrentar os problemas gerados por uma redução substancial na receita, o sindicato 

também adotou a terceirizacão de diversas atividades. O bar do sindicato, que atingia 

um prejuízo de R$ 50 mil por mês, e a barbearia, por exemplo, foram terceirizados. O 

mesmo aconteceu com o laboratório de análises clínicas. Segundo a fonte citada: "Devia 

ser o único caso no mundo de sindicato dono de laboratório. E ele ainda funcionava 

mal. Teve caso de Qente aue achava aue tinha AIDS e o resultado estava errado" (Folha 
....... t • , 

de São Paulo, em 27/10/96, p. 2-10). 

2.6.4.1 - A Terceirização no Mundo Sindical 
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Não é novidade que a terceirização vem sendo absorvida por diversas empresas. 

E, por mais estranho que possa parecer, conforme constatado anteriormente, tem sido 

visualizada também nas organizações sindicais. Conforme Martins & Ramalho (1994), a 

terceirização é o primeiro estágio de um processo bastante avançado do novo modo de 

produção capitalista. Nele, o fabricante tradicional se desvencilha de suas linhas 

industriais próprias, transferindo-as para fornecedores mais aptos, em relação a custos. 

Entre os principais objetivos da terceirização encontram-se: reduzir despesas 

com encargos sociais, relacionados, por exemplo, a gastos com salários; diluir o valor 

agregado aos serviços da organização com clientes ou usuários; permitir investimentos 

financeiros em atividades de particular interesse da empresa; promover mudanças 

organizacionais, já que são introduzidos novos métodos de organização e gerenciamento 

de mão~e-obra; racionalizar a produção, pela definição e ênfase no "foco" de atuação 

da empresa; tomar a administração da empresa menos complexa, na medida em que ela 

se apresenta mais enxuta (Martins & Ramalho, 1994). 

Condensam-se, nesse processo duas fases distintas. A primeira - "out-sourcing" 

(1994) - busca atingir o seu objetivo, através da escolha de parceiros em suas próprias 

fronteiras. A segunda - "global sourcing" (1994) busca fornecedores em outros países, 

principalmente nos mais pobres, onde os serviços, matéria-prima e mão de obra se 

encontram mais disponíveis e com preços mais acessíveis (Martins & Ramalho, 1994). 

Além dos objetivos mencionados, pretende-se atingir também, com a 

terceirização, a especialização flexível, já que algumas vezes, a organização fica apenas 

administrando a relação entre fornecedor, produção e mercado. Com tal estratégia, 

ocorre a redução de custos e pode-se obter maior qualidade da produção. O 

"outsourcing", onde as fontes são procuradas onde estiverem, tem a vantagem de 

oferecer ao empresário diferentes estratégias e modelos de produção e de 

racionalização, estabelecidas nas relações entre fornecedores, produção e mercado de 

diferentes países. Por último, ocorre a quebra do poder de barganha do movimento 

sindical (Martins & Ramalho, 1994). 

A respeito desse objetivo, Martins & Ramalho (1994) esclarecem que este 

intento não é publicamente declarado; porém traz, em seu bojo, a diluição do 

movimento sindical, tanto na organização dos trabalhadores, quanto no trabalho de 

politização desses. As questões seriam resolvidas, internamente, através da parceria, 

sem a necessidade da presença do sindicato, considerado elemento estranho e não 

desejável ao ambiente de trabalho. 

Percebe-se, com isto, que a terceirização, ao mesmo tempo que vem sendo 

66 



aborvida pelas organizações sindicais, vai de encontro à própria natureza e aos objetivos 

em que se apóia a idéia de manutenção da sua unidade. Comentando os efeitos da 

terceirização, Martins & Ramalho (1994) atentam que pode provocar, entre outros 

efeitos, os seguintes: 

Combate às organizações e conquistas sindicais e ampliação do controle da 
produção e do trabalho... Desmobilização sindical, com os trabalhadores 
saindo de categorias mais mobilizadas paro categorias menores e 
desmobilizadas ... Diminuição do número de associados e menor participaçllo 
na vida sindical. (p. 54) 

Corno se demonstrou, corte de custos, reestruturação e terceirização são decisões 

que se tomaram rotineiras na vida das empresas e que estão também sendo usadas por 

muitos sindicatos, corno forma de contornar problemas financeiros. Corno a taxa de 

desemprego não aumentou uniformemente, em todos os setores da economia., nem em 

todas as regiões do país, a situação financeira dos sindicatos vem variando muito. É o 

que constata Franco, quando esclarece que sindicatos de trabalhadores de setores como 

a indústria têxtil ou calçadista têm sido mais afetados pela redução na arrecadação, 

enquanto entidades que representam serviços não constatam essas mesma" dificuldades. 

Com menos dinheiro disponível, urna saída para esses órgãos tem sido buscar 

opções criativas para elevar a receita. Esse é o caso do Sindicato dos Trabalhadores na 

Indústria de Calçados de Franca, que decidiu aceitar qualquer pessoa corno sócio do seu 

clube, antes exclusivo dos trabalhadores do setor. Para justificar a iniciativa, menciona

se que o sindicato viu cair para menos da metade - de 15 mil em 94, para 7 mil em 96 -

o número de associados. Não se pode esquecer, por outro lado que, na região de Franca, 

existe grande concentração de indústrias de calçados, abaladas pelo aumento nas 

importações, especialmente dos países asiáticos (F olha de São Paulo, 27/10/96). 

Corno destacado anteriormente, as novas alterações no mundo do trabalho estão 

diminuindo as nossibilidades de absorcão dos trabalhadores nelo mercado em ahmmas 
1. .,. .l "-' 

atividades. Entretanto, por outro lado, constata-se nova tendência, tendo em 

consideração que a terceirização amplia a oferta de empregos para atividades do setor 

de serviços. Essa alternativa demanda, na maioria dos casos, alto grau de especialização 

e, via de regra, está ligada à elaboração de software, marketing, projetos ou integração 

de sistemas de computadores, entre outras áreas (Martins & Ramalho, 1994). 

Em 1995, o Sindicato dos Bancários de São Paulo avaliou que precisaria viver 

de mensalidades e obter urna fonte alternativa de receitas. Atualmente, sua gráfica 

presta serviços a outros sindicatos e a empresas, atividade que respondeu por 25% da 

sua receita. Urna segunda forma para obter ampliação das receitas foi através da 
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mensalidade dos seus sindicalizados. No caso dessa entidade, três em cada quatro 

bancários paulistas são sindicalizados. Essa mensalidade corresponde a mais de 60% do 

orçamento. Diante disso, a diretoria pretende incluir em seus estatutos, um veto à 

arrecadação do imposto sindical 

Para esses sindicalistas, o maior problema dessas organizacões, é que muitos 

sindicatos se acostumaram com o imposto sindical, corno fonte segura de receita. Corno 

se vê, em uma economia com baixo nível de inflação e com desemprego, esses são 

novos desafios para o sindicalismo no Brasil' 

A tendência é reduzir bastante a convocação de greves gerais por categoria ... 
O trabalhador está avaliando a relação custolbcneficio, calculando o prejuízo 
eventual ao pa.rticipar de uma greve. (Ricardo Berzoini - Presidente do 
Sindicato dos Bancários de São Paulo à Folha de São Paulo, 27110/96) 

2.6.5 - A Revisão Sobre a Estrutura Sindical 

Situações corno a aqui apontada suscita duas discussões: a questão da 

arrecadação e a questão da estrutura sindical. No que tange à primeira, vê-se que os 

sindicatos possuem, atualmente, maior preocupação com a garantia da receita, pois é 

através desta, que é garantida a sua sobrevivência. As suas estratégias, a favor disso, 

tomam-se mais explícitas, introduzindo ações administrativas, voltadas para maior 

eficácia e eficiência. 

Quanto à segunda questão, percebe-se que, ainda na década de 90, a estrutura 

sindical, a partir da nova Constituição (1988) sofreu alterações; porém não em sua 

essência, visto que depende ainda do imposto sindical (distribuído entre sindicatos -

60%; federações - 15%; confederações - 5% e Ministério do Trabalho - 20%). Aith, na 

Folha de São Paulo de 27/10/96, discutiu os conflitos existentes entre os dirigentes 

dessas três instâncias a respeito da divisão do imposto sindical e esclareceu que as 

confederações dos trabalhadores foram criadas há 50 anos, a fim de compor a cúpula do 

sindicalismo brasileiro. Vivem, atualmente, um paradoxo, já que não vêm atuando em 

deflagrações de greves, não são convidadas pelo governo para debater o desemprego e 

nem participam diretamente de negociações coletivas Ao contrário dos sindicatos, que 

enfrentam, hoje, urna séria crise financeira, elas estão numa situação econômica 

invejável. 

Segundo dados do Ministério do Trabalho (1996), contidos nessa reportagem, as 

15 confederações de empregados sediadas em Brasília arrecadariam, em 1996, cerca de 

R$ 15 milhões. Esse valor é superior ao do ano anterior (R$ 11 milhões). As maiores 
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confederações, como na indústria e no comércio, arrecadariam R$ 2,6 milhões cada 

uma. Essa situação não consegue ser explicada, pelos sindicatos, pelos trabalhadores e 

pelo govemo. Apesar das demissões nas indústrias e do aumento do chamado trabalho 

informal, cresce o valor do imposto sindical arrecadado em todo o país. A estimativa 

para o ano de 96 seria de R$ 300 milhões, superior a de 95, com 235 milhões. 

O imposto sindical é a mais antiga das quatro contribuições que mantêm a 

estrutura sindical. No entanto, técnicos do Ministério do Trabalho especulam que a 

multiplicação dos sindicatos, após a promulgação da Constituição (5.000 foram criados 

depois de 1988) fez com que várias entidades antigas perdessem empregados para 

sindicatos novos, com os quais tiveram que dividir a mesma base. 

Sindicatos e centrais sindicais vêm travando uma batalha política e financeira 

contra as 15 confederações de trabalhadores sediadas em Brasília e algumas federações 

estaduais. São duas as razões da disputa: o número cada vez maior de entidades, 

brigando por uma fatia das contribuições sindicais, e a existência de duas estruturas 

sindicais paralelas, tentando ocupar o mesmo espaço político - as centrais sindicais -

criadas à margem da lei, e as confederações e federações, tuteladas pela legislação 

trabalhista, oriundas no governo Vargas. Segundo, Paulo Silva, Presidente do Sindicato 

dos Metalúrgicos, em entrevista à Folha de São Paulo, em 27110/96: "As confederações 

perderam função e deveriam ser extintas". 

O mesmo sindicato está retendo a parcela de contribuição confederativa que, por 

lei, deveria ser repassada para a Confederação ligada a esse sindicato. Segundo, Aith 

(1996), a CUT também vem pressionando a favor da extinção das confederações e criou 

dentro da própria entidade, confederações e federações paralelas. A alegação é que as 

confederações oficiais estão única e exclusivamente apoiadas no imposto sindical 

obrigatório. 

SeQUndo o oonto de vista dos oresidentes de ahmmas confederacões. o imoosto 
"-' I I. "-' ~ I .l 

sindical mantém o sindicalismo forte e independente do Estado e de recursos externos. 

Acusam o Qovemo e as centrais de oarticioarem de uma camoanha oara extinQUir o aue 
"-' l.l J. J '-' I. 

definem como "espinha dorsal do sindicalismo" - o sistema confederativo" (Folha de 

São Paulo, 27/10/96) Apesar disso, os mesmos também admitem que há necessidade de 

uma reforma na estrutura sindical. Porém, não esclarecem em que pontos. Afirmam, 

somente que tais reformulações não devem ser feitas, coercItIvamente, por meio de 

retenção de contribuições sindicais. 

Diante do exposto, há ainda muita controvérsia a respeito do assunto. Uma 

vertente acredita que o imposto sindical acaba interferindo na autonomia dos sindicatos, 
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tanto do ponto de vista político, como econômico. À medida que há um atrelamento 

respeito da questão econômica, entende-se que um sindicato que seja realmente 

legitimado pelos seus representados teria, de fato, outras formas de sobrevivência, além 

de uma atitude compulsória sobre o próprio trabalhador. 

A outra questão refere-se à necessidade de se obter maior consenso, por parte 

dos sindicalistas, a respeito da estrutura do sistema sindical brasileiro, já que atores 

voltados em prol de um mesmo objetivo - o de defender interesses dos trabalhadores -

vêm mostrando inserções distintas e divergências nesse processo. 

2.6.6 - Reflexões Sobre a Contemporaneidade do Sindicalismo 

Alguns desafios, portanto, movem o novo cenário do sindicalismo no Brasil. 

Barelli (1992) argumenta que, embora não se tenha resposta para todas essas questões, o 

seu encaminhamento faz parte das prioridades a serem conquistadas. 

Para o autor referido, a conquista da democracia e da cidadania, delineia-se pela 

necessidade de romper com questões de cunho estritamente sindical e de sua 

corporação, ou seja, requer a apreensão de temas sociais mais amplos, de cunho 

nacional, tais como: os direitos políticos, políticas públicas, políticas agricolas e 

industrial, além da processo de inserção brasileiro na economia internacional. 

Especificamente, quanto à política industrial, vale lembrar que a sua definição 

implica a seleção de um modelo de produção e séria reflexão sobre sua influência no 

modelo econômico. É possível, com isso, propiciar maior ou menor concentração de 

renda m""ore" "" rrle"orps dp",mua1d",r!ps rpCT'"na''' P ""C',,,,, Tnc)l1'-"P t"mh""m np"sa ,J.J.UJ. ..., '-.lU- .11. JJ " '-'iJJ ó .. U\,..JV "'6J.'-'.1 J.iJ "" iJV lUJ...,. -LI \..I.I"-'v~" JJ.VV.l , .l""1J 

pauta, a eleição de políticas de gerenciamento da produção, a introdução de novas 

tecnologias e a forma de sua implementação, incidindo nos níveis de emprego, nas 

condições de trabalho e no próprio poder de barganha dos sindicatos; 

Também se faz premente a articulação com outros movimentos sociais. A partir 

da concepção de que as mudanças no mundo do trabalho têm como decorrência, o 

crescimento de parcela excluída, essa passa a não ser mais representada pelo 

sindicalismo, incorporando-se ao debate empreendido por outras organizações. Tanto 

um trabalhador desempregado, como o trabalhador sem carteira assinada se encontram 

desprotegidos, formalmente, frente ao seu sindicato, o que reforça a marginalização, ao 

mesmo tempo em que enfraquece o sindicato. 

É necessário buscar recuperá-lo, através de outros movimentos. E, ainda, esses 
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sujeitos precisam ser reforçados em tomo de suas demandas sob outros aspectos, para 

além das questões de trabalho, mas também de suas diferentes necessidades sociais, tais 

como saúde, educação, direitos humanos e outras. 

Além disso, cumpre atuar no sentido da superação do burocratismo, que faz com 

que a ação sindical esteja atrelada ao Estado, principalmente à Justiça do Trabalho, para 

a resolução dos problema~ instaurados do cotidiano, tais como o direito de greve, e as 

práticas do recurso a essa instãncia, com vistas a encontrar respostas para lutas 

extremamente defensivas, buscando prioritariamente a recomposição salarial. 

Outro desafio refere-se à busca de avanço na instituição de um novo sistema de 

relações trabalhistas, reformulando princípios fundamentais que embasam o processo 

negociaI. Uma das principais propostas seria a garantia de organização de trabalhadores 

nas empresas e a representatividade do sindicato nos locais de trabalho. 

Em função das alterações no mundo do trabalho, que acarretam novos problemas 

que atingem os trabalhadores, tais como o desemprego, o mercado informal e outros, 

pode-se concluir que temas como reestruturação industrial, requalificação profissional, 

políticas de gerenciamento e processos de organização da produção devam ser incluídos 

no mesmo nível que a questão salarial. 

Destaca-se, igualmente a necessidade de construir modelos de produção ou de 

instaurar bases mais sólidas para reverter a lógica recessiva, de forma a alterar crises 

cíclicas em setores como emprego ou problema~ estruturais, vinculados à distribuição 

de renda. 

Na linha de raciocínio que se vem encaminhando a discussão, é relevante pensar 

na reformulação da outorga do monopólio da representação sindical, onde se dispensa a 

legitimação da base nos locais de trabalho. Por isso, cabe repensar acerca da eficácia e 

eficiência de acordos e negociações mais gerais, de que participam apenas dirigentes, 

sem que se leve em conta que a organização sindical precisa apoiar-se em bases 

legítimas, para que possa sobreviver. 

Da mesma forma, é necessário superar discussões corporativistas, por vezes 

estéreis, considerando que a representação deve estar voltada a defender interesses dos 

trabalhadores, no âmbito de Brasil, ou por empresa, ramos de produção ou base 

municipal, regional ou nacional (estrutura horizontal) ou por categorias profissionais, 

em âmbito nacional (estrutura vertical) Tudo depende de dados concretos que 

recomendem a melhor tática. 

Assinala-se, por outro lado, a necessidade de obter reforço em suas lutas, através 

da articulação com os sindicatos internacionais, principalmente aqueles localizados na 
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área do Mercosul, já que os trabalhadores se encontram submetidos a realidades 

bastante semelhantes, o que aponta para questões afins, a serem tratadas pelos 

sindicatos. 
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CAPÍTULO 3 INTRODUÇÃO METODOLÓGICA 

o objetivo da pesquisa de campo foi de tentar compreender o processo de 

passagem da Associação dos Servidores da lJFRJ - ASlJFRJ - para Sindicato, 

denominado Sindicato dos Trabalhadores em Educação da UFRJ - o SINTUFRJ. 

É necessário esclarecer, previamente, que o movimento político-sindical no 

âmbito dessa instituição federal de ensino (IFE), encontra-se separado em duas 

entidades: a dos Docentes, denominada Associação dos Docentes da UFRJ, a ADlJFRJ 

- Sindical e aquela representativa dos servidores técnico-administrativos - a qual 

constituiu o foco principal desse estudo. Os principais argumentos para a priorização 

dessa última, resultam de três ordens de motivos. Em primeiro lugar, o SINTUFRJ é o 

maior Sindicato de Trabalhadores em Educação do Brasil, com cerca de 14.000 filiados, 

o que indica um espaço significativo para estudos. Além disso, cerca de 2.000 desses 

filiados advêm da categoria dos Docentes. Em função de sua transformação em 

Sindicato representativo dos técnico-administrativos, abriu-se, formalmente, um 

precedente para que a discussão não estivesse restrita à categoria dos funcionários da 

UFRJ, mas a de todos os trabalhadores que se encontram envolvidos nas atividades 

inerentes à universidade, sejam eles técnicos, administrativos ou docentes. O fato de a 

pesquisadora ser filiada ao SINTUFRJ, tomou mais acessível a realização da pesquisa 

de campo. Além disso, a realidade desse grupo e muitas questões vinculadas ao objeto 

do estudo já eram mais próximas da compreensão desta pesquisadora, o que propiciou 

maior facilidade no desenvolvimento da parte operacional da pesquisa. 

A par dos argumentos expostos, cumpre assinalar que a idéia pareceu 

interessante e curiosa: a saga dos funcionários da UFRJ que assumiram uma associação 

em 1984, e, nove anos depois, a transformaram em sindicato. Pensando na tipologia da 

pesquisa a ser empreendida, acreditou-se ser mais adequada a opção por investigação de 

caráter histórico. 

O ponto de partida parecia ser um fato bastante conhecido. De início, julgou-se 

que sua análise seria exeqüível, sem maiores obstáculos a superar. 

Entretanto, a realidade parece apresentar surpresas ao pesquisador. Quando se 

iniciou o trabalho de coleta de documentos e entrevistas, passou-se a perceber que o 

fenômeno a ser investigado não se tratava de evento que bastava descrever linearmente. 

O estudo abrangia aspectos problemáticos e desafiadores, tais como: ideologia, 

concepções políticas, culturas. Em outras palavras: seria necessário dissecar questões 
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ambíguas e pouco concretas. Na prática, constatou-se que os fatos nada têm de estáticos, 

são sempre elásticos. Até mesmo o momento de interpretação não autoriza a afirmar 

que se atingiu o algo último. Pelo contrário: ao ler e reler o abundante material coligido 

descobriam-se, a cada passo, novas informações e novas questões que sugerem outras 

equações, outras constelações, leituras outras. 

Como referido anteriormente, entende-se a investigação, neste trabalho, muito 

próxima ao campo do historiador. Procurou-se atribuir ênfase às entrevistas com 

profissionais ligados ao movimento sindical dos Trabalhadores Técnico

Administrativos da UFRJ, para que se pudesse identificar dados sobre a origem do 

sindicalismo naquele movimento organizado. A entrevista tomou-se instrumento 

essencial, em função da lacuna existente no que concerne a registros ou documentos que 

pudessem compor a história pretendida no campo estudado. 

Paralelamente às entrevistas, foram também consultados alguns materiais 

disponíveis na organização, tais como: jornais e atas de assembléias, que subsidiaram a 

parte empírica do estudo. Além disso, os mesmos serviram para ratificar os conteúdos 

apresentados pelos entrevistados. 

Levando-se em conta essas definições preliminares, a proposta metodológica 

incluiu os seguintes aspectos, que serão abordados a seguir. 

3.1 - Compreensão Ampla 

A pretensão do trabalho não foi remontar toda a história do movimento 

organizado dos trabalhadores em educação da UFRJ, mas captar, analisar e interpretar a 

sucessão dos eventos significativos que pontuaram a transformação da ASUFRJ em 

SINTUFRJ. Assim, foram-se delineando no tempo, os fatos que, acumulados, 

determinaram a evolução formal da entidade. 

Neste sentido, não houve a preocupação com delimitar um período específico 

para o estudo. Considerou-se mais adequado selecionar, na história da organização, 

desde a sua criação até a sua passagem formal para sindicato, o que poderia servir como 

suporte para análise. Foram, então, considerados todos os fatos relatados pelos sujeitos 

da pesquisa, ocorridos desde a década de 60, na sua fundação, até 1993, quando 

ocorreu, formalmente, a transformação em Sindicato. A despeito disso, houve 

predomínio de análise relativa ao período de 82 a 93,pois foi nesse decurso de tempo 

que o referido órgão desenvolveu ações político-reivindicatórias, conforme será visto na 

análise dos dados da pesquisa de campo. 
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3.2 - Etapas da Pesquisa 

Os passos do processo de pesquisa foram: 

a) Análise exploratória, partindo da literatura sobre sindicalismo e sobre a 

dinâmica das Universidades, em termos de participação dos seus atores, buscando 

correlacionar o contexto mais geral à realidade do sindicato abordado; 

b) Relação do estudo da mobilização dos servidores universitários com outros 

estudos sobre o sindicalismo; 

c) Contatos informais com militantes sindicais da UFRJ, a fim de propiciar 

maior aproximação com os sujeitos eleitos para as entrevistas, bem como perceber a 

viabilidade do estudo, tentando redimensionar o trabalho, a partir da obtenção de 

informações preliminares e da avaliação daqueles envolvidos. Neste caso, contou-se 

também com a contribuição de representantes advindos da ADUFRJ-Sindical, no 

sentido de buscar uma visão totalizante do problema, partindo do pressuposto de que o 

SINTUFRJ é parte do movimento organizado dos trabalhadores da UFRJ; 

d) Levantamento de material/documentos escritos, garantindo a coadunação de 

dados que viessem a dar uma visão abrangente da evolução; 

e) Entrevistas com participantes que foram ou estão engajados no sindicalismo 

da UFRJ, possibilitando a captação de dados, através dos próprios sujeitos que 

VlVenClaram esse processo; 

f) Compilação informal das informações coligidas, para que se pudesse fazer 

uma primeira aproximação com os resultados finais; 

g) Redação de texto analítico, apresentando a interpretação das informações 

registradas. 

3.3 - As Entrevistas 

Optou-se por um modelo de entrevista livre, embora algumas questões fossem 

preparadas com antecedência, a fim de estimular o debate. Trabalhou-se, portanto, com 

um roteiro, que foi utilizado com flexibilidade, para permitir o acréscimo de questões 

que surgissem eventualmente, no decorrer do diálogo estabelecido com os entrevistados. 

A seleção dos temas/questões abordados foi feita, cuidadosamente. Somados os 

depoimentos, pretendia-se obter uma visão completa do que foi o evento básico, o 

objeto de pesquisa. 

A reconstrução da história estabeleceu-se a partir de dez grandes eIXOS de 
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análise: 

1 - Fatores que motivaram os dirigentes à participação no movimento organizado 

dos técnico-administrativos da UFRJ; 

2 - Relação entre diretoria e base e o funcionamento interno da entidade, com 

base nas instâncias de deliberação, fóruns e comunicação com a categoria; 

3 - Elementos que contribuíram para a transformação da ASUFRJ em sindicato. 

4 - Contribuições para o avanço das lutas específicas; 

5 - Formas de inserção nos fóruns de discussão e nas instâncias ligadas aos 

processos decisórios da UFRJ; 

6 - Relação com entidades afins, internas ou externas à UFRJ; 

7 - Formas de negociação estabelecidas com a UFRJ e com outras instâncias 

da Administração Pública; 

8 - Lutas gerais; 

9 - Balanço das gestões. 

3.4 - Os Entrevistados 

No periodo em que ocorreram os contatos com os entrevistados, os referidos 

dirigentes encontravam-se em negociação com o MEC e com o MARE, em tomo dos 

28,86%, referente à reivindicação do cumprimento da reposição salarial do ano de 1996, 

para os servidores públicos federais civis. Essa circunstância diminuía o tempo 

disponível desses Intencionalmente, escolheu-se corno sujeitos das entrevistas, apenas 

pessoas que estão ou estiveram engajadas na administração da Associação! Sindicato 

Essa delimitação se justifica pela intenção de resgatar o processo histórico, não 

registrado nos acervos da organização pesquisada. Além disso, procurou-se, através 

desses informantes privilegiados obter urna percepção clara do sentido dos eventos, 

segundo sua representação Por último, mas não menos importante, a seleção se 

fundamenta na necessidade de delimitar o âmbito da pesquisa, em si muito abrangente. 

Para isso, estabeleceu-se corno critério colher o depoimento de dois dirigentes 

sindicais a cada gestão, em número total de 10 entrevistados. Pode-se perceber, de modo 

geral, no discurso desses, a identidade e continuidade da proposta política das direções 

a partir de 84, mediante as concepções e práticas sindicais desenvolvidas, ainda que, no 

decorrer das entrevistas, identifiquem-se divergências de encaminhamento entre os 

mesmos. 

Uma dificuldade foi encontrada para a realização das entrevistas, pois a maioria 
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dos sujeitos continua na militância no sindicato em estudo, tendo em profissionais para 

outras atividades. 

A despeito dessa limitação, todos que admitiram a entrevista, responderam às 

questões com boa receptividade, sem subterfügios. Apenas três dos sujeitos previstos 

para o trabalho não se mostraram receptivos. Considerou-se, por isso, incabível a sua 

inclusão entre os participantes da pesquisa. Nesse sentido, cumpre esclarecer que foram 

entrevistados 7 lideranças, militantes do movimento dos servidores da UFRJ, no período 

compreendido entre os anos de 1984 a 1993. 

3.5 - Periodização da pesquisa 

Conforme colocado, a pretensão do trabalho foi de analisar os principais 

eventos, relacionados com a transformação do ASUFRJ em SINTUFRJ. Ainda que 

abranja o período de 1960 a 1993, o processo de mudança de mentalidade somente teve 

início em 1982 Em termos de cronologia, o essencial de transformação ocorreu em um 

período bastante curto - 11 anos. 

Apesar disso, existem alguns elementos anteriores que ajudam a ter uma visão 

mais geral da evolução do sindicalismo no que tange aos técnico-administrativos da 

UFRJ, a partir do estabelecimento de um paralelo entre as práticas desenvolvidas 

anteriormente e a mobilização a partir de 84, quando a ASUFRJ foi sacudida pela 

conscientização e politização dos que assumiram, formalmente, o poder na entidade. 

Por essas razões, pode-se dividir, com vistas ao trabalho pretendido, a trajetória 

da organização em estudo, até 93, em três grandes fases, a saber: 

• a primeira, que corresponde ao período de fundação da ASUFRJ, até a gestão 

de 84, quando as práticas da Associação limitavam-se à atividades 

recreacionistas e assistencialistas; 

• a segunda, que abrange o período da tomada da Associação por atores com 

outra perspectiva para a entidade,desencadeando uma discussão político

reivindicatória e de maior articulação com as bases e com entidades afins; 

• a terceira, relaciona-se ao processo de transformação formal da ASUFRJ em 

sindicato, quando os protagonistas dessa fase passaram a vislumbrar uma 

perspectiva mais ampla para a entidade. 
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CAPÍTULO 4 ESTUDO SOBRE O PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DA 

ASUFRJ NO SINTUFRJ 

4.1 - O Cenário da Pesquisa 

Na presente seção, o objetivo é situar o leitor quanto ao contexto específico da 

pesquisa. Com tal propósito são descritos alguns aspectos de natureza histórica e 

administrativa referentes à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Acredita-se que tais 

observações sejam relevantes para que se compreenda alguns dados e informações que serão 

discutidos nas seções subseqüentes do trabalho. 

4.2 - A estrutura organizacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro: 

A Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, caracteriza-se como serviço de 

natureza pública e educacional. A instituição recebeu tal designação a partir de 1965, embora 

sua origem remonte ao ano de 1920, com o nome de Universidade do Rio de Janeiro, tendo 

passado no periodo 1937-1965 pela denominação de Universidade do Brasil. A criação da 

Universidade do Rio de Janeiro ocorreu em resposta a aspiração da intelectualidade brasileira 

desde os tempos de Colônia e do Império. Ela decorreu da reunião da Faculdade de Medicina, 

(oriunda dos cursos estabelecidos no Hospital Militar do Rio de Janeiro), da Escola 

Politécnica, atual Escola de Engenharia (derivada de cursos da Academia Real Militar) e da 

Faculdade de Direito (resultante da fusão da Faculdade de Ciências Juridicas e Sociais com a 

Faculdade livre de Direito). A essas unidades iniciais foram, progressivamente, agregadas, ou 

criadas, outras. 

A UFRJ tem importância histórica, no ensino superior brasileiro, não apenas por ser a 

primeira universidade criada pelo Governo Federal mas, também, por congregar, em 

quantidade expressiva, cursos que são sucessores, sem solução de continuidade, daqueles que 

representaram a conquista gradual da implantação do ensino superior do Brasil. 

O início da segunda metade do século marcou a institucionalização da pesquisa na 

UFRJ, com a conseqüente implantação de fustitutos de Pesquisa, docência em regime de 

tempo integral, formação de equipes docentes especializadas e estabelecimento de convênios 

com agências financiadoras nacionais e internacionais. 

Conforme seu Plano de Metas - 1994-1998, o ano de 1958 encontrou a comunidade 

universitária com profundos e urgentes anseios de reforma estrutural, reivindicando-se, entre 

78 



outras demandas, mais acentuada participação de docentes e discentes e aproveitamento mais 

racional de recursos. Essa mobilização, de certa fOl1l1a contribuiu para desencadear o processo 

de Refol1l1a Universitária, que tem seu marco mais significativo no Decreto-Lei nO 53, de 18 

de novembro de 1966 Confol1l1e esse documento., a Universidade Federal do Rio de Janeiro 

teve legitimado seu Plano de Restruturação, que visava adequação às nOl1l1as então editadas, 

por meio do decreto de 13 de março de 1967. O Estatuto em vigor é foi aprovado pelo 

Decreto n° 66.536, de 6 de maio de 1970, tendo sido o Regimento Geral da Universidade 

aprovado pelo Conselho Federal de Educação, através do Parecer nO 338, aprovado em 6 de 

maio de 1970 e homologado pelo Ministério da Educação e Cultura, confol1l1e publicação no 

Diário Oficial de 15 de junho de 1970. 

Constituem objetivos fundamentais confol1l1e Plano de Restruturação (art. 1°, 2° e 3°) 

da Universidade: A educação integral-ética., intelectual, estética e cívica; o ensino para a 

fOl1l1ação e aperfeiçoamento de pesquisadores e profissionais de nível superior; a pesquisa 

científica, filosófica e tecnológica, a criação artística e literária, a difusão da cultura em todos 

os níveis, o treinamento continuado de profissionais técnicos. Além desses, constituem 

objetivos especiais: a tomada de consciência dos problemas regionais nacionais e 

internacionais; a participação fOl1l1ativa e infol1l1ativa na opinião pública, atuação no processo 

de desenvolvimento do país; o fortalecimento da Poder Público, em problemas regionais e 

naClOnalS. 

No que concerne à sua infra-estrutura., a UFRJ oferecia, à época da coleta de dados da 

presente pesquisa, (1995) a seus usuários 104 Habilitações de Graduação, 86 Cursos de 

Mestrado e 56 Cursos de Doutorado em suas 26 Unidades Acadêmicas e 25 órgãos 

suplementares, segundo infol1l1ações da secretaria da Sub-Reitoria de Desenvolvimento e 

Extensão SR-5. 

A estrutura administrativa da Universidade é dirigida pelo Reitor que, nos seus 

impedimentos, é substituído pelo Vice-Reitor. Nas suas funções de direção, o Reitor é 

auxiliado pelos Sub-Reitores, encarregados dos diversos setores da UFRJ, a saber: 

• Sub-Reitoria de Ensino de Graduação - SR-]; 

• Sub-Reitoria de Ensino Para Graduados e Pesquisa - SR-2; 

• Sub-Reitoria de Patrimônio e Finanças - SR-3; 

• Sub-Reitoria de Pessoal e Serviços Gerais - SR-4; 

• Sub-Reitoria de Desenvolvimento e Extensão - SR-5. 

A Sub-Reitoria de Pessoal e Serviços Gerais é a responsável pelos trabalhadores da 
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UFRJ e por toda a política de trabalho, dividindo-se em oito órgãos: 

• Serviço Industrial de Alimentação - SIA; 

• Superitendência de Serviços Gerais - SG-6; 

• Superintendência de Pessoal - SG-4; 

• Secretaria; 

• Divisão de Legislação - DVLE; 

• Seção de Direitos e Deveres; 

• Divisão de Remuneração e Beneficios - DVRB; 

• Divisão de Recrutamento, Seleção e Capacitação de Recursos Humanos - DVRH. 

Os trabalhadores que compõem a comunidade universitária, juntamente com o corpo 

discente, são divididos em dois segmentos, num total de 3484 docentes e 11000 técnicos

administrativos (em 1995, conforme informações da DVRH). As categorias funcionais 

Técnicas e Administrativas são classificadas em três grupos ocupacionais: nível de apoio, 

nível médio e nível superior, também denominados de funcionários, servidores. Como 

resposta a reivindicações desse segmento, o MEC já reconheceu, em março de 1995, este 

segmento também como trabalhadores em educação. 

Reportando às leis inerentes ao processo de trabalho capitalista pode-se observar, no 

âmbito, da UFRJ uma característica básica da organização capitalista que é a divisão do 

trabalho intelectual e trabalho manual na relação do seu quadro de pessoal. Aos docentes cabe 

a concepção, ou seja, o pensar e aos funcionários a execução. "Trata-se do "direito de 

mandar" vestido pela capacidade técnica elitista de direção de uma organização. Ou seja, a 

tecnocracia". Essa fragmentação apóia-se numa racionalidade que parece supor ser possível 

dividir funções mentais e fisicas do organismo humano. 

Conforme destaca Wanderley (1987) este fato não está isolado do contexto histórico e 

politicamente determinado da Universidade pois: "até bem pouco tempo, quando se pensava 

em comunidade universitária, a referência básica contemplava os corpos docente e discente. 

Hoje, o corpo administrativo veio agregar-se ao conjunto, embora o realizado esteja longe do 

desejado" (p. 51). Isto é percebido também no processo de Reforma Universitária da década 

de 60, que culminou com o Plano de Restruturação - que não inclui os seus funcionários no 

conjunto da comunidade universitária, no que tange à sua participação nesse processo. 

Tais funcionários até então, eram vistos de forma secundária, quase que esquecidos e 

tidos como meros executores de tarefas. Hoje, o crescimento - a UFRJ incorpora o maior 

número de servidores técnicos-administrativos entre todas as instituições federais de ensino -
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IFE - do país - o nível de organização e reivindicação traz à tona o problema dos funcionários 

e a sua integração com os estudantes e professores, o que constitui um desafio para as 

diretrizes da UFRJ. 

Movimentada pelas exigências da própria dinâmica institucional, a evolução do corpo 

técnico-administrativo da UFRJ é bastante significativo em serviços de natureza diversificada, 

como a prestação direta de serviço nas unidades assistências e atividades, voltadas para o 

ensino, como supervisão de alunos e inserção em projetos de pesquisa. 

Rá de se destacar que esses servidores compõem a grande força de trabalho na UFRJ, 

seja pelo apoio às áreas acadêmicas no desenvolvimento institucional, seja em atividades 

ligadas aos Hospitais Universitários e também Bibliotecas; o que demanda qualificação 

adequada ao desempenho de suas funções. 

Toma-se conveniente destacar que a legislação a que estão subordinados os 

funcionários, dificulta sensivelmente o reconhecimento das atividades dos mesmos, devido à 

forma de sua inserção na contexto universitário, bem como às raízes da questão que se pautam 

na democracia refletida na participação direta comunidade universitária na gestão 

institucional. Cabe destacar que as leis que regem a qualificação dos docentes já se encontra 

bem definida. 

Tendo em vista a inserção desse segmento na vida acadêmica, há de se considerar a 

importância de se ter uma política eficaz, que valorize de forma igualitária, todos os 

trabalhadores que contribuem para o cumprimento da missão da UFRJ que, espera-se, venha a 

atuar na formação dos profissionais necessários para a efetivação de pesquisas e execução das 

prioridades ligadas aos diferentes segmentos da sociedade brasileira. 

Estudos como o de Dejours (1992) destacam um quadro de conseqüências negativas, 

que tem origem na falta de valorização e de finalidade do trabalho - o conteúdo sign(ficativo 

da tarefa. O autor destaca que não existe uma política de qualificação do trabalhador, visto 

que o que predomina é a lógica do trabalho taylorizado, em que o trabalhador sequer conhece 

o significado do seu trabalho. Despersonalizado, sem referência, ele acaba por apresentar 

sintomas como: insatisfação, ansiedade, desmotivação, stress, ambiente competitivo, egoísmo, 

tensão nervosa, inveja, doença ocupacional, doença somática, absenteísmo. Segundo palavras 

do autor referido: 

Raros são aqueles que ainda não crêem no mito do progresso social, ou na 
participação para realizar uma obra útil. Corrclativamente, elevam-se queixas sobre 
a desqualificação. Desqualificação. cujo sentido não se esgota nos índices e nos 
salários. Trata-se mais da imagem de si que repercute do trabalho, tanto maIS 

honroso, se a tarefa é complexa, tanto mais admirado pelos outros, se ela exige um 
Know-how, responsabilidade e riscos. A vivência depressiva condensa. de alguma 
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maneira, os sentimentos de indignidade, de inutilidade e de desqualificação, 
ampliando-os. Esta depressão é dominada pelo cansaço. Cansaço que se origina 
não só dos esforços musculares e psicossensoriais. mas que resulta sobretudo do 
estado dos trabalhadores taylorizados. lp. 49) 

Como contraponto a essa problemática cabe situar o movimento sindical dos 

trabalhadores em geral, e da UFRJ, que é de particular interesse para o presente estudo, pois o 

sindicato é uma forma de os trabalhadores se desenvolverem e atuarem efetivamente na 

formulação de propostas e na luta por mudanças no trabalho e, em termos mais gerais, para a 

democratização da Universidade. Nessa linha de pensamento cumpre ter em mente que: 

A liberdade ~não se dá" dizem ~ela se conquista", o mesmo acontece com relação à 
organização do trabalho. É provável que não exista solução ideal e que, aqui como 
em tudo mais. seja sobretudo a evolução portadora da esperança. Considerando o 
lugar dedicado ao trabalho na existência, a questão é saber que tipo de homens a 
sociedade fabrica através da organização do trabalho. Entretanto, o problema não é, 
absolutamente, criar novos homens, mas encontrar soluções que permitiriam pôr fim 
à deoostru~oo de um \:.ertQ \\.Ú1\\eIQ deles pelQ tn\\}al\ID. (DejQUIS, 1991, p.139) 

4.3 - Resgate Histórico: A Vivência dos Representantes Sindicais 

Apresentam-se, a seguIr, os principais resultados do estudo, com base nas fontes 

documentais e nas entrevistas realizadas com envolvidos no processo. Esses achados 

permitem a contextualização da entidade, no momento em que a Associação desenvolvia 

atividades, predominantemente associacionistas e em que seus atores formais passaram a 

desencadear ações que resultariam, praticamente, dez anos depois, na sua transformação 

formal em sindicato. Como referido anteriormente, nesta pesquisa privilegiou-se analisar 

como os representantes sindicais perceberam essa transformação, a partir do resgate oral. 

Conforme mencionado na metodologia, foram realizadas entrevistas com sete dirigentes. Para 

a caracterização desses sujeitos, foram levantados os seguintes dados: nível de escolaridade; 

cargo ou função na UFRJ; penodo como dirigente na ASUFRJ ou SINTUFRJ; cargo 

desempenhado. 

Para efeitos de identificação dos sujeitos da pesquisa, optou-se por uma caracterização 

geral que permita, ao mesmo tempo, situar o leitor, permitindo visualizar os atores 

envolvidos, situando-os num contexto mais geral que os insere Já que a referência deste 

trabalho se pauta numa perspectiva de totalidade, abarcando o universo das percepções. Pois, 

nesta investigação, o que mais interessa não é a identidade individual dos participantes, e sim 

registrar as suas representações sobre o objeto em estudo. 
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Caracterizando, de modo geral, os sujeitos da pesqUIsa, foram contemplados 

militantes, com grau de escolaridade variando entre o 2° e 3° graus completo; e que possuíram 

de 2 a 12 anos de militância formal na entidade. Os cargos desses dirigentes não foram 

delimitados, especificamente., em uma categoria, mas buscou-se selecionar pessoas que 

ocuparam cargos diversos. Entre eles, se encontram Presidente, Vice-Presidente, Secretários, 

Coordenadores, titulares e suplentes. As gestões compreendem os períodos de 84 a 93. Ocorre 

que os mesmos participaram anteriormente, sem ocupar cargos na entidade, tendo uma 

contribuição relevante na vivência da história daquele período A partir de diferentes 

inserções, pode-se ter contribuições diferenciadas, ou mesmo complementares para a 

construção de dados sobre a evolução da entidade estudada. 

4.4 - A Fase Associativista 

De acordo com o Estatuto de 86 da ASUFRJ, o referido órgão foi fundado em 11 de 

junho de 1960. Documentos na entidade apontam que a sua la. denominação foi: Associação 

dos Servidores da Universidade do Brasil - ASUB, Como entidade civil, foi criada sem fins 

lucrativos. Vê-se que essa característica correspondia aos parâmetros legais da época, em 

função da intervenção estatal nas entidades de servidores públicos, conforme descrito no 

Capítulo 1 deste trabalho. A garantia da livre associação sindical para esse grupo de 

trabalhadores, somente ocorreu com a Constituição de 1988. 

Percebe-se que os servidores da UFRJ, como trabalhadores civis, passaram a optar por 

estratégias criadas por outros segmentos do funcionalismo público, ou seja, a de fundar 

associações civis, fundamentando-se na legislação brasileira. Vê-se, porém, no Art. 5°, XVIII, 

que as Associações referem-se a órgãos de cooperação mútua entre seus filiados, porém, não 

necessariamente, vinculados à representação de trabalhadores, podendo ter outros fins, tais 

como comunidade de moradores, idosos, atividades de caridade e outras, 

Sendo assim, no caso dos técnicos e dos administrativos da UFRJ, a criação de sua 

entidade, respeitou a limitação legal daquela época: 

Desde 1957 "imos tentando criar a ASUB; é chegado assim, o momento... Agora 
ou talvez mmca! (Ata de reunião da Comissão Organizadora da Associação dos 
Servidores da Universidade do Brasil, RJ, maio, 1960, 13 p. Mimeografado) 

A entidade foi aprovada, em reunião da Comissão Organizadora da Associação dos 

Servidores, ocorrida em 03 de outubro de 1959, na sede da União Nacional dos Estudantes -

UNE, conforme Ata de Reunião: 
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estamos aqui nós funcionários da Universidade do Brasil, para darmos o passo 
mais decisivo na história da criação da Associação dos Servidores da Universidade 
do Brasil... (Idem. p. 2) 

A partir daí, até a década de 1970, a sede da AS UFRJ localizou-se na Praia Vermelha. 

Teve a sua transferência para a llha do Fundão. Desde essa época dispõe de ambos os 

endereços, na cidade do Rio de Janeiro. Os argumentos utilizados por um dos protagonistas 

dessa iniciativa, esteve voltado à idéia de estar mais próxima à reitoria que se encontrava 

nesse local. Além disso, a llha do Fundão referia-se ao local de trabalho que concentrava 

expressiva maioria de servidores da UFRJ, o que facilitaria o acesso dos mesmos, e 

negociações junto à gerência da UFRJ. 

Ainda que tenha sido criada uma entidade voltada para os funcionários da UFRJ, 

consta que a Associação foi fundada por um grupo de amigos, na tentativa de que a mesma 

viesse a propiciar atividades recreativas, de lazer e esporte. Assim, sob o ponto de vista legal e 

prático, não desempenhava o papel de uma entidade classista: 

Isso. num período anterior a 82, não existia na prática, existia um clube de amigos, 
onde tinha um till\e de futebol, e os amigos ficavam lá denuo. 

Em sua trajetória, gradativamente, passou a ocupar os espaços públicos da UFRJ. 

Ampliou suas atividades como organização de caráter recreativo-assistencial. O papel 

recreativo estava voltado a atividades, tais como: jogos, danças e outros entretenimentos 

realizados em sua sede. No caso das atividades assistenciais, as mesmas voltavam-se para 

empréstimos financeiros, ofertas de ticket-supermercado e caminhões de mudança para os 

funcionários, que se davam por meios próprios ou mediante convênios: 

Olha só, acho que a gente deve separar um pouco, o que foi a prática sindical e a 
estruturação para essa prática sindical ... Eles eram diretores de urna Associação 
recreativa, que tinha o papel de atenuar os problemas existentes ... Tinha. na década 
de 60, o caminhão de mudanças. Depois, tinha o terreiro não sei aonde, tinha a 
excursão para o Paraguai, facilitava o Vale-compra, ou seja, tudo num sentido 
assistencial. 

Isso foi em 78. Ela só funcionava aqui para essa área, em tomo das questões sociais: 
futeboL .. e não funcionava na realidade. 

Nesse aspecto, conforme o ponto de vista de Martins I (1989), na ditadura, os 

militares buscaram remodelar a ação dos sindicatos, transformando também a sua realidade: 

Os sindicatos não podem mais ser órgãos de politização, de reivindicação, de luta de 
classe. Os sindicatos têm de voltar a ser órgãos puramente assistenciais e de 
colaboração com o Estado. Além de toda a estrutura sindical. que já amarra 
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totalmente os sindicatos ao Estado. os militares tomam novas medidas de controle 
dos trabalhadores. (p. 64) 

Diante de tal realidade, ainda que se observasse a criação de diversas associações 

universitárias, as suas ações encontravam-se restritas à uma perspectiva assistencialista e 

recreativista. Não se observou, nas entrevista, relatos de ações de cunho questionador, ou 

articulação entre as entidades representativas de trabalhadores com outras com órgãos afins 

Na caso da ASUFRJ, até 1978, a sua atuação restringiu-se ao âmbito da UFRJ. A partir daí, 

com a criação da Federação dos Servidores Universitários do Brasil - F ASUBRA, ocorreu a 

sua primeira articulação extra-muros, ainda que não fosse feita de forma contínua. 

Atrelado a essa discussão, tinha-se também como retórica o fato de terem uma conduta 

voltada ao não questionamento das instâncias administrativas da UFRJ. Assim, no decorrer de 

um longo período, os representantes da ASUFRJ tiveram apoio, dos órgãos de decisão da 

Universidade, principalmente a Reitoria, oferecendo auxílios materiais e financeiros para a 

sua sobrevivência, bem como às atividades realizadas. 

Com base neste conteúdo descrito, verifica-se que a evolução nesse período, aponta 

para uma direção de pacto com as instâncias de poder, em detrimento das práticas de 

oposição. Além disso, os representantes envolvidos na Associação eram, trabalhadores que 

não possuíam, necessariamente, uma vivência com atividades políticas, o que lhes tomariam 

alheios ou distantes a confrontos com instâncias superiores. Esse ponto de vista obtém reforço 

no seguinte documento: 

A Comissão Organizadora da Associação dos Servidores da Universidade do Brasil 
vem à presença de V. Magcia. solicitar que se digne em conceder o vosso 

indispensável e valioso apoio à futura criação da ASSOCIAÇÃO DOS 
SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DO BRASIL. Não é objetivo da Associação 
fomentar desordens entre servidores ou colocar-se em oposição; a única e essencial 
finalidade por ela visada é servir como elemento agregado dos servidores. 
dispensando-lhes wna integral assistência no ponto de vista sociaL.. (AS UFRJ, p. 
16) 

Coadunando essa realidade à uma perspectiva de totalidade, percebe-se que a 

conjuntura abordada, no que tange às entidades representativas de trabalhadores, de modo 

geral, foi estimulada à realização de pactos com grupos dominantes, a fim de que se 

mantivesse intacto as estruturas de poder. Essa afirmativa recomenda que a estratégia 

arquitetada pelos militares, acabou refletindo também na sociedade civil como um todo e, 

como decorrência, nos espaços universitários (Martins T, Op. Cit) 

Posteriormente, a associação veio a se unir, em 3 de dezembro de 1970 com o Esporte 
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Clube Cidade Universitário, fusão coerente com o caráter esportivo e recreacionista da 

entidade que, estava fadada, tal como outros órgãos com este mesmo fim, a desempenharem 

um papel burocrático e não questionador da ordem vigente (Martins I, Op. Cit.). 

O primeiro estatuto da organização foi elaborado também em 1970, resultado da 

junção das duas entidades. Observam-se com isso, algumas alterações na finalidade 

organizacional do órgão, como se vê a seguir: 

São objetivos da Associação: a - A defesa dos legítimos interesses da classe e de 
cada associado em particular; b) Fazer-se representar nas conferências, reuniões, e 
congresso dos servidores públicos. digo público no âmbito estadual. nacional ou 
internacional; c - Promover reuniões sociais, artísticos, culturais e a prática da 
educação fisica e dos desportos; d - Proporcionar aos associados assistência 
social. financeira. médica. jurídica, farmacêutica, odontológica, hospitalar. 
classista e cooperativista~ e - Publicar, quando possível, em mesário com a 
colaboração interna ou externa, sobre realizações, problemas e organizações 
associativas: f - colaborar no desenvolvimento da solidariedade com as 
Associações com gêneros, podendo inclusive filiar-se a Entidade de Ordem 
Superior, ad-referendum da Assembléia Geral; g - Zelar pelo cumprimento das 
nonnas legais que beneficiem a classe, fiscalizando a sua execução; h - Abster-se, 
totalmente da \lromoçào de qualquer \lro~ganda ou discussão da \lQlítica 9artidária 
ou religiosa: i - Cultivar e estimular a solidariedade e unidade dos Servidores da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro; j - estudar e emitir pronunciamento sobre 
todos os assuntos pertinentes aos Servidores da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, em tramitação em quaisquer dos poderes da união, bem como interessar
se nas reivindicações que tragam beneficios à classe. (ASUFRJ, p. 2) 

Na análise do documento, percebe-se que, embora continuasse atrelada às atividades 

de cunho assistencialista ou recreativo, ocorreu uma ampliação em tomo de suas atribuições 

formais. Tomando como referência, por exemplo, os Ítens a, b, f, g, i e j , percebe-se que tem

se aí, o embrião da visão da entidade com objetivos profissionais ou classistas, visualizando

se a entidade como órgão de representação dos seus servidores, estimulando o entrosamento 

com outras entidades afins, não restritos aos espaços universitários, mas identificando-se a 

percepção desses como servidores públicos. 

Já no começo da década de 80, resgatou-se que a associação permanecia restrita à 

assistência, bem como à atividades de lazer: 

Isso foi em 81 ou 82, então, nesse meio tempo, a situação de vez em quando 
apertava. Por isso, eu vim a saber que existia uma associação dos funcionários da 
UFRJ. Eu fui lá saber o que ela tinha, o que ela não tinha .... Até para tentar pegar 
um pouquinho mais dessa coisa da experiência da Universidade. Bem. Soube que 
tinha em\lréstifiQ e dai tinha que fazer aquela coisa bem associativa . 

Havia agências de empréstimo na Universidade e não tinha, absolutamente, nessa 
época, nenhum referencial, do ponto de vista da representação dos servidores, tanto 
nas questões econômicas. e, muito menos, nas questões políticas. 

A associação tinha algumas coisas que atendia socialmente: Carnet Leão, ticket
alimentação, o pessoal descontava em folha e pagava em 30 dias ... 
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Verifica-se, nas afinnativas que, os trabalhadores de modo geral e, particulannente, 

os servidores públicos federais de Instituições de Ensino Superior, apesar das perdas salariais, 

realizaram pequenas e esparsas mobilizações por essa reivindicação, reprimidos pelo rigido 

controle governamental De acordo, com Weffort (1972), a demonstração dessa insatisfação, 

ocorria, de maneira individual. E era somente através dessa conduta, que se tinha capacidade 

de persistir em seus objetivos. 

À medida em que esses impulsos aconteciam de maneira difusa, as entidades 

representativas dos trabalhadores diminuíam a sua capacidade de ampliação, controladas pelo 

Estado. Nesse viés, direcionam as suas atividades à minimização das demandas mais 

imediatas, através das práticas assistenciais, que serviram como suporte para a diminuição do 

grau de fiustrações, nascidas, predominantemente, do problema salarial. 

Por outro lado, ver-se-á, no segundo momento da história que à medida em que, 

gradativamente, visualizam a Associação dentro um papel importante, já que é através dela 

que se inclui fonnas de respostas, mesmo que embrionárias, às necessidades básicas daqueles 

trabalhadores, inicia-se, portanto um processo de ruptura com essa fonna de gerência. Ou 

seja, as primeiras fonnas assistenciais da entidade, pennitiram também fazer com que os 

trabalhadores técnico-administrativos da UFRJ, fossem ao encontro de uma nova percepção 

da entidade, e de sua organização coletiva. 

4.5 - A ASUFRJ e o Momento de Introdução à Cultura Sindical 

Segundo registros daquela época, alguns acontecimentos propiciaram o avanço da 

discussão e, conseqüentemente, a alteração da entidade para uma associação, com 

caracteristicas sindicais. A idéia era empreender atuação associativa propriamente dita, que 

não implica, obrigatoriamente a inclusão de lutas profissionais confonne descrito acima, da 

sindical, que emite a idéia político-reivindicatória, em tomo de uma categoria profissional. 

Percebe-se que a conjuntura do início da década de 80 passou a demonstrar isso com 

maior clareza, confonne descrito no capítulo L Ou seja, o processo de reabertura política do 

país legitima o espaço para o renascimento de mobilizações organizadas da população, que 

buscavam ocupar canais de participação, junto às instâncias decisórias da sociedade civil 

(Bravo, 1996) 

Em tennos da realidade das IFEs e, conseqüentemente, da UFRJ, identificou-se nas 

entrevistas, que o espaço foi sacudido por algumas mobilizações seqüenciais: 
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-o ressurgimento do movimento estudantil, que, desestruturado em função do regime 

militar e da legislação repressiva (lei n° 4.464/64 e nos Decretos-lei nO 288/67 e 477/69), foi 

revigorado no espaço Universitário; 

- A primeira Greve de Docentes, em 1980; 

- A criação da Associação Nacional dos Docentes de Ensino Superior - ANDES - em 

1981. Com isso, desencadeou-se o renascimento do movimento dos docentes de nível 

superior, o que veio, naturalmente, a influenciar os outros profissionais presentes na vida 

universitári a 

E, ainda: 

No período de 81. vê-se um momento muito ríco no país, que percorre também 82 e 
outros anos. Foi aí que começou a organização do Partido dos Trabalhadores e o 
PDT também. Então a esquerda passou a se aglutinar mais. Nessa que a esquerda 
se aglutina, os movimentos sociais começaram a se ampliar: Associações de 
Moradores, Sindicatos. Chamar pessoas, abrir as portas para que elas viessem 
discutir e se formando nesse processo. 

Em pesquisa a dados que reforçem tal afirmativa, verifica-se que, a partir da década de 

80, ampliam-se as mobilizações estudantis e outras formas de organizações que iniciam 

passeatas nos centros urbanos, como elementos desencadeadores advindos da aguda crise de 

desemprego, de depressão econômica e de insatisfação social (Abramides & Cabral, 1995). 

Passam a desencadear, a partir desse estágio, uma série de greves e de outras 

manifestações, que favorecem um novo cenário social. Nesse bojo, são fundados novos 

partidos políticos, que possuem como principais plataformas, o direito ao trabalho; 

sindicalismo e problemas nacionais (Giannotti, 1988). É no contexto do surgimento de novos 

sujeitos sociais, que se percebe essa cultura ser penetrada no cotidiano das universidades, 

através desses trabalhadores, recém-chegados à organização, e que passam à vislumbrar novos 

horizontes dentro do seu local de trabalho. 

Na percepção dos entrevistados, ainda que o contexto conjuntural apontasse para o 

renascimento das mobilizações coletivas, para as lutas políticas, a ASUFRJ encontrava-se, 

ainda, sem impulso nessa direção. O seu quadro era composto por dirigentes que não 

possuíam história de inserções em práticas políticas de esquerda, ou mesmo uma postura que 

vislumbrasse a quebra dessa cultura, conforme se depreende das falas seguintes: 

o Presidente tinha lá seu viés político-ideológico. Na verdade, não era mau caráter 
.... É que ele não entende a lógica que compreende o movimento de emancipação, 
coisa desse nível. 

E se eu fosse na ASUFRJ, na barzinho do Seu Pedro, até hoje pra comer, o pessoal 
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diz: "AH, vamos na ASUFRJ comer". Era o bar do Seu Pedro. Tempos atrás, não 
tinha nada que desse um tom de política ao movimento. Nada disso. Agora, no 
gabinete dele tinha. Então. se alguém aparecesse. estava lá atrás. Eu comecei a 
perguntar o que era aquilo e tal. Bom, o resultado é que eu soube que ia ter uma 
assembléia. Era pra discutir a história da greve que estava acontecendo e tal. 

Rolou uma história engraçada: ( ... ) vendeu um porco para C .. ) e nós tínhamos feito 
aliança da chapa do ( ... ) com a do primeiro. AIO ehapa se ampliaria pela 
Universidade, porque era mais Universidade que Reitoria. Embora tivesse pessoas 
de outros setores. Então foi feita esta fusão num dia. Num outro dia ele chegou e 
desfez a fusão e a gente foi saber que o ( ... ) estava por trás, por causa de um porco. 
O (.) criava porco O porco do C)" o C.) não foi buscar porque não tinha dinheiro 
e o ( ... ) vendeu para outra pessoa. A eleição parecia de interior: era um acusando o 
outro. 

Era engraçado, porque ele atendia no gabinete dele. Ele era chefe do Gabinete da 
Prefeitura. Como presidente da ASUFRJ, ele atendia os associados no gabinete 
dele. Na prefeitura e não na sede da ASUFRJ, que é o espaço cultural, hoje, a 
salinha lá dos funcionários. Ele atendia a gente lá, sobre a possibilidade de o 
funcionário ... se associar ou não. Quem vê o cartaz atrás dele: é uma campanha de 
uma tal de FASUBRA, preparando uma campanha nacional pelo 13° do estatutário. 
Uma {~siçào salarial, ou seja, é um início. uma convocação, uma greve nacional 
em 82. Não tinha divulgação. Quer dizer, era uma coisa que acontecia num local da 
prefeitura ... Acontecia ali, naquele espaço. Onde hoje é a Prefeitura é que acontecia 
a ASUFRJ. 

Observando tais relatos, verifica-se que a ASUFRJ, era composta por dirigentes que 

não possuíam, necessariamente, engajamento político, ou mesmo preparo para estar à frente 

de uma entidade representativa. Admitem os entrevistados, que o fato de não deterem 

conhecimento mais profundo sobre a gerência desse tipo de entidade, pode ter desfavorecido a 

possibilidade maior engajamento de sua base. Na compreensão de Abramides & Cabral 

(1995), deve-se considerar que lidar com a prática organizada de trabalhadores elucida um 

tipo de entendimento político e da prática sindical. 

Outra discussão pertinente, diz respeito à estrutura do órgão, estando o mesmo, no 

periodo citado, desaparelhado, em termos de setores e recursos que pudessem realizar a 

divulgação da entidade para o corpo de trabalhadores da Universidade. Estrutura essa, que 

seguia os moldes possíveis dentro da legislação, de serem aceitos, como entidade 

representativa. 

Conforme relatos anteriores, a sobrevivência da ASUFRJ, era garantida, através de 

verba advinda do MEC, repassada à administração da UFRJ, a qual era a responsável pelo 

repasse da mesma. O fato de não se ter um número suficiente de associados, restringia, 

portanto, maior autonomia em termos de suas atividades 

Em 1982, a insatisfação dos funcionários técnico-administrativos era gerada por 

questões salariais, em função de se ter um número significativo desses funcionários 
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percebendo menos que o salário mínimo. Foi então, detonada uma greve nacional de técnico

administrativos, organizada pela F ASUBRA. Esse intento foi preparado, a partir do VII 

Encontro Nacional dessa entidade, ocorrido em janeiro do corrente ano. Não foi encontrado, 

porém, desse período, nenhum registro que demonstre a participação efetiva dos 

representantes da UFRJ nesse fórum. Essa reação parece bastante coerente com a postura 

política dos primeiros representantes da ASUFRJ, que era de não se confrontar com membros 

da organização universitária ou do Estado. 

A greve referida restringia-se, basicamente, à busca de reajuste salarial, ao 13° para os 

Estatutários e quinqüênio para os celetistas: 

Nós conseguimos fazer uma assembléia bastante ampla no Burguesão. que era uma 
condiçfu) de fa:z.er a gteve. lá aptovamos, como estava bem encabeçada pela 
F ASUBRA e a pauta ficou sendo aquela: 13° para os Estatutários e quinqüênio para 
os Celetistas ... todas as unidades tinham o oficio de liberação do Reitor para 
comparecer à Assembléia no horário de trabalho. lsso começou a criar a tradição na 
UFRJ que a assembléia era no horário do trabalho e com liberação. 

Na greve de 82, não havia uma pauta política que tenha sido citada por esses atores. 

Ainda que, a título de suas lideranças, a entidade estivesse com poucas chances de evolução 

para uma luta política mais ampla, alguns funcionários recém-chegados no âmbito da UFRJ, 

passaram a se engajar gradativamente nas discussões da Assembléia, mobilizados, em sua 

maioria, pelas baixas condições salariais, acarretando o aumento dos participantes nas 

Assembléias, que reivindicavam um papel mais atuante da Associação: 

o Presidente da época mudou um pouco a Associação. Começou a fazer convênio 
com a Golden Cross, com Amil, começou a trabalhar o campeonato de futebol. 
Começou a investir nessa coisa social. Eu creio até que existiu uma assessoria da 
Reitoria para que ele fizesse isso, em função de uma eleição que mostrava uma 
grande insatisfação. 

o auditório do Roxinho abarrotado, (. .. ) do lado de fora, não entra, entra, não entra, 
quando instala a assembléia. Automaticamente ele quer desinstalar a assembléia, 
dizendo que a assembléia havia sido manipulada por forças. Aí tem várias pessoas 
com memória auditiva. Estavam sendo manipuladas por forças estranhas aos 
quadros da universidade. Poderiam ser até as pessoas da COPPE ou até outras 
pessoas que estavam, mas de qualquer forma ele tentou desmanchar, desmobilizar a 
assembléia. Ai. não sei, eu devia estar meio de mau humor naquele dia, não seria 
normalmente o que eu faria e hoje até eu me arrependo de ter feito. Eu vou lá e: "não 
vai fazer isso não." Peguei o microfone da mão dele debaixo da mesa onde ele 
estava e começamos a dirigir a assembléia. Contei a história toda, que já tinhamos 
feito várias assembléias no espaço da ASUFRJ e tal. Depois do expediente. como é 
vai fazer informes às unidades do fato? Mais ou menos já tinha se pensado e até para 
poder delibcrdf, que não adiantava dc1ibcrdf. Ai o ( ... ) em cima e a gente em baixo ... 

Verifica-se, portanto, que ainda que se tivesse nos marcos da ditadura militar, iniciou

se um contexto em que se tem, como pano de fundo, a situação econômica, cada vez mais 
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grave, que geraram as pnmelras greves realizadas pelos trabalhadores. No cenário das 

Universidades, desencadeou-se as primeiras demonstrações de crises, que buscavam superar a 

perspectiva vigente de atuação da entidade. Não havia, naquele estágio, uma ação organizada, 

mas os questionamentos ocorriam de maneira espontânea, conforme percebe-se nas memórias 

dos entrevistados (Abramides & Cabral, 1995). 

É a partir desse processo, que passa a surgir um movimento contestatório em tomo da 

postura política dos dirigentes de situação da entidade, o que vai fazendo com que se 

sensibilize grupos de servidores, advindo de locais de trabalho diferenciados Esses 

funcionários, em sua maioria, já tinham uma vida de militância política ou de identificação 

com visões mais progressistas. Os mesmos passaram a se conhecer, no decorrer dessa 

movimentação que começa a ser introduzida na UFRJ, e, a partir daí, tem-se a articulação 

entre esses diversos, em torno de uma nova concepção da Associação: 

Bom, em 82, Yí dúzia de panfletos e algumas reuniões a gente convocou uma grande 
assembléia, e a gente na assembléia, não esperando que fosse tão grande assim, mas 
que foi uma das maiores assembléias que nós fizemos no movimento. Uma 
explosão, explosão de movimentos e fizemos uma enorme greve. Ganhou pouco no 
ponto de vista objetivo, a gente teve uma gratificação de 20% na época, só com O 

resultado da greve. mas ela serviu muito teve mna vitória política fantástica. Aliás 
as greves de 82, 83 e 84 , todas em função de reajustes salariais. 

A partir da primeira greve de 82 na UFRJ, o que aconteceu foi assim, porque 
vanM mOffientM ~ont~CIam em panlldo dentro da Universidade que 
propiciaram uma certa junção. 

Então quando se chega em ~1, a gente ]". greve aqui na Universidade, dos 
funcionários... Essa greve de 82 veio aglutinar as forças de esquerda que não 
tinham contato umas com as outras. Todos os funcionários da Universidade, dentro 
de wna Assembléia, já se começa perceber quem são as lideranças ... 

A partir das falas dos entrevistados, identificou-se que , mesmo afinados a um ideal 

que se voltava para um movimento emancipatório, foi necessário que houvesse um processo 

de convivência e de amadurecimento entre os mesmos para que pudessem, de fato perceber o 

que significava estar à frente de uma organização sindical. Uma parcela significativa dos 

mesmos tinham experiência política através do movimento estudantil. Inclusive, vindos da 

própria UFRJ: 

Tinha uma conjunto de pessoas que tinham uma formação política até boa. mas que 
era típica do movimento estudantil. E tem uma diferença objetiva entre o movimento 
estudantil e o movimento sindical. Que o movimento estudantil não tem 
compromisso ... não é nem compromisso, compromisso não é wna boa palavra. Não 
tem responsabilidade com o que acontece com a vida das pessoas né'! Com o 
salário, pegar o aluguel, com isso ou aquilo. Então ele firma a posição em alguma 
coisa. Aí, ele vai, vai, vai. vai. 

Em sua auto-análise, os entrevistados sugerem que, quando chegaram no movimento 
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de trabalhadores, a coisa foi bastante distinta. Podia-se ter posições muito firmes, mas era 

necessário considerar se essas posições não determinavam demissões, cortes de salário ou 

outras punições. Essa diferença óbvia, gerou um problema enorme quando não se tem alguém 

experiente nesse processo Um grupo de lideranças possuía certa formação política, obtida no 

movimento estudantil. Quanto à outra parte, passaram a participar do movimento organizado 

dos trabalhadores técnico-administrativos da UFRJ, por iniciativa própria, à medida em que 

as suas insatisfações salariais se aprofundavam. O processo de apreensão acerca da gerência 

da entidade, foi construído, concomitantemente, à inserção dos mesmos na organização 

Identificou-se também, dados que registram a continuidade da trajetória 

reivindicatória, com a ocorrência de greves por questões salariais, seguidamente, em 83 e 84. 

Nesse momento, ocorreu uma nova greve que segundo avaliação desses, referiu-se a uma 

greve significativa para o movimento dos trabalhadores das Instituições Federais de Ensino e 

que teve uma duração de 84 dias na UFRJ. Apesar de toda a pressão para o desmobilização do 

movimento (contam alguns protagonistas que a partir do trigésimo dia, o comando geral de 

greve foi enquadrado na lei de segurança nacional), a categoria demonstrou uma unidade 

enorme, onde foi possível construir um processo organizativo do movimento, tanto em nível 

local, quanto em nível nacional. O vínculo com a F ASUBA, passou a se perceber de maneira 

mais próxima. A partir daí, crescia o sentimento de fazer com que as associações deixassem 

de ser recreativas, para passarem a ser sindicais. 

A partir dessa trajetória, construiu-se, então, uma grande frente sindical e uma disputa 

nas associações e na F ASUBRA, onde se teve a tomada dessa última, por representantes que 

vislubravam torná-la, de fato representativa das questões dos trabalhadores universitários. No 

caso desse órgão, a tomada formal ocorreu da seguinte forma: 

Então esse é um marco de mudança. você tem três anos, é ... de um embrião mais 
puro do movimento até a tomada objetiva das associações e da federação como a 
transformação de intervenção da categoria. 

As vitórias salariais dessas 3 greves, sã<) muito parecidas. Mas a de se criar uma 
nova expectativa para o movimento. 

Avaliam que esses três processos significaram uma forma de aprendizado àquelas 

lideranças. Em função de que essas mobilizações surtiram resultado favoráveis, 

principalmente, a título de arregimentação das bases, ascendendo o número de trabalhadores, 

identificados com uma perspectiva contestatória para a entidade. Descrevem os representantes 

que, já naquele período, a categoria passou a creditar confiança, em seu poder de barganha e a 

se auto-fortalecer, através do crescimento do número de participantes. Com fins de ratificação 

desse dado, constatou-se que nas eleições para a nova Diretoria da ASUFRJ, surgiram quatro 

92 



chapas, onde se teve um processo acirrado de disputa entre elas. Têve-se, como vencedora 

dessa eleição, aquela composta pelo grupo que propunha novos rumos para a entidade, 

entitulado A Luta Continua: 

Quando se ganha a eleição, em 84, para 85, a disputa da eleição era exatamente essa. 
Havia 3 chapas. E a nossa era a 2 "A Luta Continua", ou seja, que ela continuaria, 
ou seja, que ela continuaria a lutar. A acusação eleitoral que se recebia era que a 
gente iria transfornnrr a Associação em um Sindicato. A gente ia acabar com os 
Convênios, com a Farmácia, com o convênio com os Supermercados, etc .. 

o ecIodir do movimento aqui dentro, o grupo que tava à frente, o pessoal se 
intitulava de "A Luta Continua", que eram todos os leques, todas as forças de 
esquerda que tavam juntas e mais nítidas: o PT, o PCB, o PC do B. Não havia muita 
milhância de outros partidos de e'&}uerda, mas concretamente desses três. Mais 
maciçamente, do PT e depois do Pc. Conseguiu-se, então, imprimir uma dinâmica, 
no movimento que desse conta de lidar com as entidades. Isso, em nível nacional, 
incJusive do movimento dos trabalhadores técnico-administrativos, de fazer um 
processo de retomada ... E aí, então, entrou o grupo para a gestão da associação na 
época '"A luta continua" em frente de forças do mesmo. E começou a partir de 85, 
um processo de gestão mais avançado, do chamado sindicalismo combativo pelo que 
você se credenciava à CUT. Esse setor. na época da filiação à CUT já existia e a 
Associação, então, tomou um caráter sindical mesmo, de intervenção política na 
base da categoria. Contra a lógica do assistencialismo, malfeito, por uma sede muito 
má fedorenta, ali no espaço cultura. E era uma balcão de empréstimo. 

Era um sindicalismo que tinha como orientação, o combativismo, a independência e 
o desatrelamento do Estado e das administrações da Universidade. Que trabalhasse 
com uma lógica de organizar a categoria para que ela fosse um corpo mesmo. Numa 
lógica vista então, por alguns e não por todos dessa frente de que nós éramos novos 
sujeitos na luta universitári~ que até então, esse era o papel dos docentes apenas. 

Com isso, aos quinze dias do mês de agosto de mil novecentos e oitenta e quatro. no 
salão Muniz de Aragão, reuniTãIll-se a Comissão Eleitoral, jlIDUnnente com os 
residentes de chapas e vários associados para dar início ao processo de apuração 
para nova Diretoria da Associação dos Servidores da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, da votação realizada nos dias quatorze e quinze de agosto de mil 
novecentos e oitenta e quatro. (Ata de Assembléia de 15/08/84, p. 13) 

o total final foi o seguinte·. Cha~ nO, digo, número um, noventa e seis votos~ Chapa 
dois, um mil cento e vinte e um votos; chapa três, seiscentos e dezesseis votos; 
chapa quatro, duzentos e vinte votos e trinta e sete votos nulos, somando o total de 
dois mil e noventa votos. Ficou desta forma definida como vencedora a chapa dois, 
A Luta Continua com cento e vinte e um votos. (Idem, p. 18) 

Conclui-se que os objetivos propostos pelos membros da nova Direçào estavam 

fundamentados em uma postura critica, que se postulava no desatrelamento da postura 

recreativa, e na necessidade de impetrar uma cultura crítica e reivindicatória para a 

organização. Nos estudos de Abramides & Cabral (1995), verifica-se que as mobilizações 

organizadas, passaram a impetrar, na conjuntura descrita, dentre as suas caracteristicas mais 

marcantes, a prática mais contínua do instrumento de greve; o reforço das organizações de 

base, através da formação de grupos nos locais de trabalho; a realização de assembléias gerais 
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sistemáticas; a ampliação das lutas, ou seja inclusão de novas reivindicações, que extrapolam 

a questão salarial, tais como: liberdade sindical, direito de greve, a melhoria das condições de 

trabalho e maior poder de negociação. 

No caso da ASUFRJ, identifica-se os reflexos de tais preceitos, quando os mesmos 

passam a introduzi-los, dentro de suas metas. É a partir desses objetivos, que se inicia a 

introdução de uma nova cultura a esse órgão, que vai ao encontro de um caráter diferenciado 

para a entidade, identificado com a prática sindical. 

Na primeira Assembléia Extraordinária realizada pelos novos membros da Associação, 

visualiza-se que a primeira preocupação que a entidade tinha era a de buscar alternativas para 

a sua sobrevivência, em função de problemas financeiros encontrados pelos participantes, o 

que pudesse ter dificultado algumas discussões que avançassem no objetivo de tomá-la 

conformada a um papel sindical: 

realizada às quinze horas em segunda convocação no Auditório do Rouxinho do 
CCMN, no dia seis de dezembro de mil novecentos e oitenta e quatro para tratar da 
seguinte ordem do dia: Rediscussão do aumento de mensalidade social da 
ASUFRJ ... (Ata da Assembléia Geral Extraordinária de 6/12184, p.20) 

... A seguir o associado E.P .. (COPPE) colocou que a estrutura da associação é 
carente e que é fundamental a participação do associado, inclusive pedindo 
prestações de conta da atual Diretoria ... (Ibidem, p.21 e 22) 

... Por d~isão aprovada fica a mensalidade social de zero vírgula cinco por cento 
cobrada atualmente para zero vírgula vinte e cinco por cento passando a vigorar a 
partir de primeiro de janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco do salário base do 
servidor associado. (1bidem, p. 22) 

Porque nós ficamos um ano para sanar as dhidas. Principalmente, em termos de 
Carnet-Leão, onde houve muitas fraudes. Chegamos ao ponto de fechar a 
Associação e fundar outra. Mas. por questões históricas não fizemos. 

Nos documentos selec1onados, asslm como na fala dos sujeltos, percebe-se uma 

avaliação que recomenda a existência de má administração das gestões anteriores, o que 

evidencia que o descontentamento dos participantes não estava voltado apenas ao fato de não 

se desempenhar uma ação político-reivindicatória, mas a de perceber a ausência de 

comprometimento das gestões citadas, com os seus filiados. É o que se percebe nas seguintes 

denúncias: 

A chapa 3 era, teoricamente, a Chapa Oficial e que era composta por um grupo de 
agiotas. Havia sido feito uma associação entre agiotas e agiotados. Ha"ia 18 
componentes nesta Chapa. Tinha uns 3 ou 4 agiotas e outros deviam aos agiotas. E o 
agiota tinha que apresentar uma Chapa com 18 Diretores: 10 Diretores e 8 do 
Conselho Fiscal. Ele pegou os que devianl a ele, tinham uma representatividade e 
negociou uma parte da dívida.. obrigando-os a entrar na Chapa. Tanto. que muitas 
pessoas que votaram na gente, eram da Chapa dele. Só estava na Chapa por 
chantagem. 

Era uma associação que era para a atitude de dar presentes. Ou você mandava todo 
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ano o pedido, os funcionários da Universidade recebiam presentes - os filhos dos 
funcionários, com verbas do MEC. As associações pediam. Outras associações como 
uma que estava mais próxima de Brasília conseguiram constmir um clube com 
recursos do MEC. Então essas associações elas tinham caráter mesmo recreativo né? 
quer dizer meramente recreativo e assistencial. E tudo trabalhando com verba do 
MEC. Inclusive aquele posto de gasolina que tem no Fundão. em frente ao 
CENPES, a arrecadação e o aluguel daquele posto, a receita, deveria ser da 
ASUFRJ. Ficou uma espécie de combinado de que a Petrobrás construiria o posto ali 
e faria doações mensais para a ASUFRJ para promover assistencialismo, etc e tal. 
Que a ASUFRJ acaOOu nm pegandQ na época porque se pedia p1:estaçm de contas e 
se recusava a prestar contas. Ou seja, se o dinheiro é meu, eu não tenho que prestar 
contas a ninguém do que eu estou fazendo. Era uma ingerência com a universidade. 

Na fala dos sujeitos, a perspectiva sindical almejada deveria romper com estruturas de 

poder, atreladas ao patronato. Vislumbra-se, então, à idéia de liberdade e autonomia sindical 

as quais, autores tais como Giannotti (1988), recomenda como fator essencial na prática 

sindical. Perceber a entidade de forma ampla e democrática, deveria buscar contornos à 

estrutura sindical, com a participação e a efetiva contribuição da base, no sentido de criar uma 

infra-estrutura que garantisse a ruptura com a burocracia e as amarras da organizações de 

trabalho, bem como aos órgãos ligados à ela. Além disso, considerar efetivamente a base da 

entidade como co-gestora tanto em seus processos decisórios como na gerência da 

organização. 

Ainda que a preocupação central se pautasse na necessidade de criar uma condição 

financeira, que pudesse superar as dificuldades descritas, aquela primeira gestão já apontava 

uma atuação articulada com entidades afins Esse eixo político despontava-se porque 

entendiam que a luta na defesa dos interesses específicos da categoria deveria compreender 

não só as suas questões internas, mas estariam atreladas às discussões de outros trabalhadores: 

... aprovada por aclamação uma moção de apoio aos servidores da UERJ, em 
greve na qual foi lida pelo senhor R. ... Deu à plenária, informes da reunião 
realizada pela diretoria e Conselho de Representantes da F ASUBRA em Recife. A 
seguir o associado F.P. deu informes da reunião da CUT, realizada em São Paulo ... 
(Ata da Assembléia Geral Ex1raordinária, 6/12/84. p. 22) 

Apreende-se do texto que, do ponto de vista organizativo, uma das importantes 

contribuições dessa gestão, foi a de construir e avançar nas lutas mais gerais, principalmente 

no sentido de buscar maior articulação entre as organizações representativas dos funcionários 

pertencentes ao quadro técnico e administrativo das Universidade Públicas. 

Nesse período, investiu-se também, em ocupar maiores espaços no cenário 

universitário Os trabalhadores passaram a reivindicar formas mais concretas nos debates 

presentes na UFRJ. Conforme Frigotto (1993), os processos de decisão na realidade 

universitária, em sua evolução histórica, são dissimulados e, tecnicamente, excludentes, 

revestindo-se de uma pretensa ordem justa e meritocrática, dando a todos igual oportunidade 
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de participação. Ao contrário na prática, percebe-se que a pirâmide existente na estrutura 

organizacional desses espaços são estabelecidas de tal forma que entre a base e a altura, há 

uma tal proporção que, apenas uma pequena fração é capaz de alcançar estágios mais altos. 

No caso dos trabalhadores técnico-admi-nistrativos, isso ocorre de forma ainda mais crasso: 

Então era essa a contradição que a gente queria enfrentar. Nós somos parte dessa 
estmtura, desde a Idade Média que a universidade reivindica autonomia 
universitária. por que a autonomia se vincula à liberdade de pensar e criar. só que 
dentro da autonomia universitária havia segregação de poder 

Verifica-se a ausência do reconhecimento dos funcionários como parte atuante nos 

objetivos centrais da Universidade, sob a óptica desses atores. Essa categoria passou a ganhar 

mais consciência de sua importância, a partir do momento em que avançam em tomo de suas 

discussões comuns. Essa articulação favoreceu a oportunidade de uma prática política que 

resultou em uma maior percepção entre os seus interesses e os da Universidade (Nunes, 

1990). 

Um fato que ilustra bastante a afirmativa acima, diz respeito à ocorrência de eleições 

para Reitor na UFRJ, em 1985. Com as eleições para Reitor, contam os entrevistados que a 

presença da ASUFRJ nesse processo foi explícita. O posicionamento da Associação, buscou 

reforçar a escolha de uma de um candidato que viesse reforçar tal reivindicação. 

Contudo, alguns problemas internos foram gerados, em função dessa eleição Com a 

posse do novo Reitor, Professor Horácio Macedo, deu-se o convite para que a ASUFRJ 

elegesse um servidor técnico-administrativo, a fim de que ocupasse o cargo de Sub-Reitor de 

Pessoal - que tem como atribuição, a elaboração e execução da política de Pessoal, voltada 

para o quadro de profissionais da UFRJ Contam os sujeitos do estudo, que o Reitor citado 

argumentou que tinha como proposta absorver um dos principais pontos políticos da pauta do 

movimento organizado dos trabalhadores naquele período, traduzido na garantia de maior 

espaço de participação dos seus funcionários na vida da UFRJ. A entidade foi então 

convocada a indicar de sua própria categoria, o Sub-Reitor de pessoal, com a recomendação 

que fosse alguém com projeto para a Universidade. 

Entendendo que não poderiam retroceder em relação à essa reivindicação, foi eleito, o 

Sub-Reitor de pessoal da gestão 85-89 em Assembléia da ASUFRJ, não havendo 

apresentação de chapas. A partir desse fórum, foi deliberado que o Presidente da Associação 

daquela gestão assumiria também o cargo de Sub-Reitor de Pessoal, conforme relato: 

Assembléia dificil: tinha duas candidaturas. Que era do ... que foi o eleito. e era 
presidente da Associação, e tinha mna candidatura velada que só apareceria se o ( ... ) 
recuasse - e ele queria recuar e a gente não deixou ele recuar .. 
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Resgatar esse momento da história leva-se a perceber que a evolução desse movimento 

não se desenha dentro de um formato linear. Segundo a óptica desses sujeitos, foi permeado 

também por retrocessos e contradições, à medida em que essa decisão serviu como um 

instrumento de fragmentação entre os envolvidos A análise contida nos depoimentos 

apontam que tal duplicidade torna-se inviável, ou seja, o fato de se estar ao mesmo tempo, 

representando interesses da organização e dos trabalhadores e da organização de trabalho: 

A gente em 84 faz uma enonne greve, conquista a direção sindical, e naquele 
momento a gente já brigava por eleição pra Reitor. E conseguimos eleger o Reitor. 
A Reitoria democrática eleita coloca uma questão nova para o movimento. que é o 
seguinte: quem vai ser o Sub-Reitor de Pessoal? Vocês elegem. Era uma coisa que 
estava na nossa pauta de reivindicações, mas a rigor a gente não achava que 
conseguiria aquilo tão rápido '" Ele foi eleito. Ele foi eleito, a gente construiu uma 
equipe em torno dele e - essa é outra história, ué? - seguiu o processo que logo 
depois provocou uma ruptura no movimento. 

Aí começou um processo que o ( ... ) vai para a Reitoria. Houve muitas discussões e 
divergências por acumular dois cargos. Foi uma reunião de Diretoria muito pesada. 
Pelo menos eu tinha uma opinião contrária a isso. Teve uma votação na Assembléia 
e uma reunião de Diretoria para que ele fosse para a Sub-Reitoria e continuaria 
acumulando a Presidência da Associação, embora houvesse divergências. 

E se consegue aquela façanha, que a de se tomar, ao mesmo tempo, Presidente da 
Associação e Sub-Reitor de Pessoal. Uma das coisas mais contraditórias que eu já 
vi. 

Identifica-se, nesse caso, que a evolução da trajetória da entidade foi também 

acompanhada, por avanços e retrocessos. Contudo, tal fato serviu como instrumento de 

reflexão sobre o pensar de uma entidade sindical. Com base nos estudos de Gomez (1995), 

admite-se que o exame das contradições que emergem das relações entre trabalhadores e 

patronato, ainda que o presente estudo se refira à uma entidade ligada a órgão público, 

permite perceber que essas relações se produzem dentro de relações determinadas e, portanto, 

não devem assumir uma perspectiva de neutralidade. Determinadas situações ocorrerão nesse 

processo que não acarretarão avaliações e condutas comuns entre ambos os lados. 

No que diz respeito à gestão abordada, ocorreu a filiação da ASUFRJ à CUT, em 

decisão aprovada por Assembléia em 1986. Devido à inexistência de registro de documentos 

que apontassem a data exata da Assembléia onde essa proposta foi aprovada, pautar-se-á na 

Ata do dia 21/01/86, quando se vê descrito a proposta citada. Nesse mesmo documento, tirou

se o indicativo de se adiar a discussão para uma nova data. Segundo dados coletados nas 

entrevistas, essa decisão ocorreu logo em seguida. Tal intento já apontava a necessidade de se 

projetar no cenário do movimento mais geral dos trabalhadores: 

Só que no cenário sindical. a gente já tinha filiado a CUT. a federação ... A 
F ASUBRA foi a primeira federação nacional a filiar na em, então isso ... isso nos 
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projetou no cenário, tanto no movimento dos servidores públicos quanto na 
universidade. 

A esse respeito, a prática desses atores remete à duas questões a saber: 

A primeira, refere-se à unidade de luta criada entre ativistas da ASUFRJ e de sua 

Federação. Ainda que Associação investisse na construção e sensibilização do quadro técnico

administrativos no seu espaço geográfico, trabalhou-se no reforço de sua organização, através 

da entidade que centralizasse as representações de todos os órgãos de defesa da categoria no 

país. A segunda questão, diz respeito à ampliação de suas lutas, articulando-se com outros 

trabalhadores, através de sua filiação à CUT. Na correlação desse fato aos estudos de Ianni 

(1984), perceber-se-á que com o crescimento da politização dos trabalhadores, ocorreu maior 

percepção acerca de suas situações comuns: 

Cresceu a politização e repolitização dos trabalhadores. operários. empregados, 
funcionários, estudantes, intelectuais e outras categorias sociais subordinadas. Isto 
é, pôde aumentar a força política das classes assalariadas. E o fortalecimento da 
classe operária em termos políticos, pôde ser a base, o início do esgotamento das 
oondiçôes da oontra-re'lQIuçOO burguesa ll.() Brasil. (Ianni, 19&4'. 111) 

Um outro momento bastante significativo, enfatizado pelos sujeitos da pesqUisa, 

refere-se, em 1986 à luta dos servidores técnico-administrativos, bem como dos docentes, em 

prol de um plano de cargos e salários, que na verdade, estava inserido na luta dos servidores 

públicos federais das universidades. No caso das Universidades, almejava-se a equiparação 

com as Fundações, além de um plano de cargos e salários único para as universidades 

federais. 

Foi em decorrência dessa discussão que, por exemplo, em 30/04/86, no auditório do 

Rouxinho, no Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza (CC~1N), realizou-se por 

iniciativa da ASUFRJ, Assembléia Geral dos Funcionários para tratar da seguinte pauta: greve 

de advertência nos dias 6 e 7 de maio de 1986, por um Plano de Cargos e Salários e pela 

Isonomia Salarial com as Fundações, além de reivindicações internas. A representação da 

entidade no processo, foi dada pela F ASUBRA que, através de audiência concedida no dia 

04/04/86, pelo MEC, à F ASUBRA e à ANDES, desencadeou-se em um acirrado processo de 

negociação, quando na UFRJ, houve diversas mobilizações e paralisações, no sentido de 

sensibilizar a categoria para a necessidade os servidores dessa IFE estarem voltados para a 

referida reivindicação (Ata de Assembléia Geral, 30104/86). 

Em julho de 1986, identificou-se registros que apontavam a continuidade dessa 

discussão. Na Assembléia realizada no Auditório do Roxinho, no CCMN, a pauta debatida 

esteve voltada para o seguinte: 
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fez-se avaliação política da Audiência com o Ministro da Educação e a F ASUBRA 
sobre a Isonomia Salarial com as Fundações. Propostas aprovadas pelo Plenário: 
l°) Paralisação dos Servidores nos dias em que a Comissão formada para o estudo 
da Isonomia se reunir. r) 60 dias após, que é o prazo de trabalho que o governo 
deu à comissão para os estudos, caso não haja nenhuma solução, definiu-se pela 
greve por tempo indeterminado ... (Ata da Assembléia Geral de Funcionários da 
UFRJ, 17/07/86) 

Esse debate culminou na elaboração de uma proposta de Isonomia apresentada pelos 

trabalhadores das Universidades Federais aos representantes do Ministério da Educação. Que 

teve como resposta governamental, a aprovação do Plano Único de Classificação e 

Retribuição de Cargos e Empregos - PUCRCE (Decreto n.o 94.664). O que significou uma 

importante vitória do movimento organizado das Universidades Públicas Federais, traduzido 

na isonomia salarial entre as universidades autárquicas e as fundações. 

Segundo os entrevistados, O PUCRCE veio a fortalecer o movimento dos servidores 

pertencentes à categoria acima descrita, já que as atribuições desses trabalhadores, bem como 

a estrutura do cargos e salários foram aprovados, com base nas proposições feitas pelos 

sujeitos advindos da ação organizada desses, o que veio a fortalecer a importância das 

entidades representativas dos trabalhadores das Instituições Federais de Ensino. Essa 

Classificação passou a respeitar três ordens de funcionários, no que tange ao corpo técnico e 

ao administrativo das Universidades: o nível superior, o nível médio e o nível de apoio. Nas 

considerações feitas pelos participantes, o PUCRCE, propiciou o processo de identidade e de 

uniformidade nas Universidades, que se vê como grande coroa do movimento O outro grande 

eixo condutor que se instalou, em função dele, referiu-se à discussão da autonomia: 

Você pode falar de autonomia e de isonomia. em função do PUCRCE: o sentido da 
isooomia, de igualdade de fo~as entre tOOoo, docentes e t~nicop-administrativos. A 
autonomia é o exercício da meia-vontade individual, que vai nos levar a valorizar o 
coletivo. A despeito de todo discurso na intransigente defesa pela isonomia, também 
abriu-se um processo de intransigente defesa peja autonomia. 

Mesmo que se comprove que o resultado final tenha alcançado ganhos para o 

movimento, este foi permeado por longas negociações. Contam esses sindicalistas que em 86, 

o governo apresentou a seguinte proposta: 

Eu dou para vocês um plano de carreira e um salário que vai fazer a Universidade 
competir com o mercado de trabalho, e se assina lun pacto com o MEC 
concordando com o Projeto GERES - Grupo Executivo de Reestruturação do Ensino 
Superior, responsável pela reestruturação do ensino superior, sob o ponto de vista do 
programa de governo do Tancredo Neves. O Ministro da Educação na época, Marco 
Maciel. apresentou como proposta. o pacto social entre o governo e a universidade 
como um todo. 

Haveria, então, a assinatura dos Reitores, da ANDES, da F ASUBRA e da UNE. O 
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projeto propunha, entre outras, a divisão do sistema universitário em duas grandes instâncias: 

as instituições de Formação de Graduação e as instituições de Centro de Excelência. No caso 

dos Centros de Excelência, tinha-se o ensino, pesquisa e extensão indissociáveis entre si. E 

nas outras Universidades, não haveria pesquisa extensão. Os mesmos seriam apenas 

formadores de mão-de-obra a um custo-aluno baixo, portanto não tem que investir em 

pesquisa e extensão. 

Com base em Frigotto (1993), as teses elitistas reverenciam a idéia da formação de 

Centros de Excelência Cria-se, a partir daí, as escolas de nível superior, voltadas para os 

superdotados, com um saber mais elaborado para minorias que atuam em ocupações em nível 

de gerência e de supervisão. E aquelas unidades de ensino que fornecerão um certo nível de 

conhecimento objetivo e elementar para a grande massa da população, na qualificação para o 

trabalho produtivo material e imediato, denominada Unidades de Formação 

Na avaliação dos mesmos, o objetivo governamental, na verdade, era a de adaptação 

da universidade ao modelo de desenvolvimentista. Almejava-se criar os Centros de 

Excelência, por exemplo, na Bahia, no centro produtivo do Nordeste; na região sudeste como 

um todo, à exceção do Espírito Santo, Paraná e Rio Grande do Sul Então Ou seja, onde 

houvesse produção, indústria, construiriam-se Centros de Excelência. 

Considerou-se, então, esse momento um grande marco de unidade da categoria. Na 

opinião dos mesmos, obtiveram um retomo significativo da base, à medida em que a mesma 

defendeu ser tal proposta, o caminho para a privatização da Universidade Prosseguindo em 

suas análises, significaria, em um primeiro momento, o estrangulamento das Unidades de 

Formação, que passariam a desenvolver o seu auto-gerenciamento. E, em um segundo passo, 

ocorrer a privatização dos Centros de Excelência, já que tomar-se-ia incabíveis serem 

gratuitos, se o restante das universidades, onde o poder aquisitivo é menor, serem pagas 

Diante disso: 

Houve a rejeição do GERES. Com isso, a F ASUBRA adquiriu um autoridade 
grande e as associações na época refletiam para baixo e foi empurrando a gente a 
discutir juntas tanto do lado econômico, da luta salarial quando da luta institucional. 
Ali a gente percebeu que era possível discutir a Universidade. Que era possível a 
gente construir um projeto de universidade. Como é que a gente gostaria que a 
universidade servisse. Partindo do princípio. E os movimentos começaram a fazer 
essa discussão. A Universidade tem papel de transformadora da sociedade. Por isso 
ela deve estar num espaço público e ser pública. Isso deveria ser fato. Quando a 
gente discute a mudança do sistema que hoje rege a sociedade, do capitalismo para o 
socialismo, a Universidade é uma instituição que contribui para a formação da 
opinião, para a formação de intelectuais em geral. E ela é um instnunento de 
transformação. 

E a resposta acabou sendo não. Para mim esta é a decisão mais importante do 
movimento. Porque foi o momento em que o movimento técnico-administrativo 
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rompe apenas com a sua contradição salarial para a tomada de consciência de que é 
trabalhador em educação e que tem compromisso com a tmiversidade. Esse me 
parece o principal momento. quer dizer. o que faz a quebra da rota de construção. o 
que nos deu autoridade para, em 87, conquistar o melhor Plano de Cargos e Salários 
que a gente teve até hoje. Com o mesmo núnistro, que logo depois é obrigado a 
construir a unificação dos salários das Fundações e fazer o PUCRCE em 87, já com 
outro ministro, porque ele tinha saído. Bom isso deu um impulso no processo de 
formulação política da categoria que nos levou, logo depois, a ter projeto de 
Universidade. E, a partir daí, muda concretamente ... nós deixamos de ser como 
referênda organizaü.'Va sindi'\:al doo sindi'\:atoo da ãrea proouti'Va. É aí que a gente 
passa a lutar em todo o país para ter eleição pra chefia. A gente passa a querer a 
presença nos colegiados. A gente passa a falar sobre as decisões acadêmicas. 

Esse dado da história remete, antes de mais nada, à discussão sobre presença das bases 

no movimento sindical A criação desse elemento toma-se um fator fundamental para a 

organização democrática e independente. Além de significar um importante instrumento para 

o fortalecimento, através do somatório de forças. Considera-se, portanto, que a gestão 

estudada avançou significativamente na sensibilização e formação de bases, criando as 

condições para se estabelecer um programa de lutas que correspondeu aos interesses do 

conjunto desses trabalhadores. Nesse momento, percebe-se o avanço desses, em tomo de sua 

consciência política, ultrapassando as questões de cunho, restritamente, econômico 

(Abramides & Cabral, 1995). 

E, em termos da entidade em questão, verificou-se a legitimação, bem como a 

consolidação da entidade, dentro de uma perspectiva questionadora e reivindicatória. Ainda 

que não se rompa, oficialmente com a estrutura associativista, mesmo assim, percebe-se a 

introdução de uma trajetória de luta e de maior combate. 

Tais fatos indicaram, e concomitantemente, contribuíram para o fortalecimento 

político da organização dos servidores técnico-administrativos. Um outro dado significativo 

para a politização da categoria, ainda que não estivesse restrito ao âmbito da UFRJ, referiu-se 

ao futuro e à escolha do membro representante da Comissão Permanente do Pessoal T écnico

Administrativo - CPPT A. 

o presente órgão referiu-se ao pnmelro órgão colegiado, composto por servidores 

técnico-administrativos. A sua principal função diz respeito à fiscalização dos destinos e 

discussões presentes à referida categoria. Ainda que com isso, não se tenha, formalmente, 

alcançado a sua participação em Órgãos de Estrutura Superior, tal como o Conselho 

Universitário, órgão de deliberação máxima desse órgão de ensino, considerou-se um avanço 

perceber a valorização em atividades, antes não vistas, na Universidade, tais como a 

colaboração de funcionários em atividades acadêmicas, ou ainda, o afastamento para 

aperfeiçoamento em instituição nacional ou estrangeiro, o que fez juz à uma expectativa 

101 



interna desses trabalhadores, a de serem reconhecidos em atividades diretas à Educação 

(Regimento Interno da UFRJ, 1970). 

O conteúdo descrito nesse episódio demonstra um novo perfil do órgão, que apontava 

uma prática com vistas à mobilização da categoria No que diz respeito ao funcionamento 

interno em tomo de suas discussões, e ao trabalho de base pôde-se observar que as reuniões 

ampliadas tomaram-se constantes, pelo menos, em termos das discussões mais gerais: 

Eu acho que a relação estabelecida com a base, na década de 80, foi excelente. 
Com essa mudança de comportamento da entidade, acho que a relação passou a ser 
muito próxima. Onde a base da categoria passou a acreditar na sua entidade 
representativa. Essa foi uma grande mudança, ela passou de um grupo de amigos 
para uma categoria, esse foi o grande avanço. Claro que ainda precisa ser melhorada, 
a cada dia que passa. 

Essa prática possibilitou, não somente o aumento do número de participantes nas 

discussões da categoria, mas também identificou-se a presença na lista dos presentes nas Atas 

das Assembléias, que serão encontrados nas diretorias subsequentes. O que indica que, através 

da dinâmica de sua entidade, foi possível a criação de bases, que futuramente ver-se-ão como 

lideranças do movimento. 

A entidade não aponta, ainda nesse estágio, pelo menos a título de seus documentos, 

como se davam as suas atividades de base que referendasse um trabalho junto ao local de 

trabalho da categoria. 

A respeito do seu processo decisório, observou-se também, que a deliberação máxima 

do referido era garantida, através das assembléias, sendo seu caráter ordinário e 

extraordinário. As assembléias extraordinárias foram chamadas para deliberar sobre as lutas e 

rumos da entidade. Foi por meio delas que os técnico-administrativos da UFRJ participaram 

das questões centrais da entidade. Retomando a questão da democracia interna do órgão, 

Abramides & Cabral (1995) recomendam que o esforço, no sentido abrir as discussões em 

fóruns abertos reforçam a prática sindical, em detrimento das condutas de gestões menos 

progressistas, onde ver-se-á a tomada de decisões em reuniões fechadas que contam somente 

com a presença das próprias diretorias. 

Um outro importante avanço para o debate sindical na ASUFRJ, diz respeito à 

aprovação do seu 2° Estatuto. Em seu teor, percebe-se maior clareza em tomo de seu papel, 

que já indicava o anseio em se afirmar como entidade político-reivindicatória. É o que se 

visualiza quando se analisa uma de suas finalidades, descritas no referido documento: 

g) Promover e estimular a integração e o espírito de coleti"idade entre seus 
associados; 
h) Manter diálogo permanente em todos os setores cuja ação influencia, direta ou 
indiretamente, as atividades dos seus associados ... (Estatuto ASUFRJ,19&6) 
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Ainda que o conteúdo do Estatuto citado passasse a se distanciar da prática 

associativista, ISSO não desencadeou um processo de extinção das práticas recreativas e 

assistenciais, permanecendo como finalidades dessa organização. Indica, portanto, que pelo 

menos no que tange ao órgão estudado, a discussão da assistência não eliminou, 

necessariamente, a discussão de cunho sindical. Mas ela passa a ser questionado quando o 

campo de atuação da entidade se restringe apenas à essa esfera. 

Em 88, ocorre em termos legais, a liberação da formação de entidades sindicais de 

servidores públicos, abordado no Capítulo I, o que veio a favorecer, no aspecto formal, a 

perspectiva de tornar a entidade um órgão sindical. Contudo, esse processo não ocorreu 

imediatamente mas, ao contrário, o presente órgão privilegiou criar essa consciência 

previamente à sua transformação formal. 

Em 25/07/89, ocorreu uma nova eleição para a Diretoria da AS UFRJ, com gestão 

reconhecida até 1991: 

A totalização dos votos apresentou o seguinte resultado: Chapa 1 (Quem Luta 
Continua) - 14M votos (um mil quatrocentos e sessenta e quatro votos)~ Chapa 2 
(Novação) - 1357 votos (um mil trezentos c sete votos); Chapa 3 (Clarear) - 764 
votos (vinte e oito votos); Nulos - 102 votos (cento e dois votos) ... 

... Decorridas as quarenta e oito horas do prazo estabelecido em Edital e não 
havendo recursos impetrados, a Comissão Eleitoral e não havendo recursos 
impetrados, a Comissão Eleitoral dá por encerrados os trabalhos pertinentes à 
eleição para a nova Diretoria da ASUFRJ, proclamando como vencedora a 
Chapa 1 (Quem Luta Continua) que alcançou a maioria dos votos. (Ata da 
apuração para a Nova Diretoria da Assoc. Dos Servo Da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, 21/07189, p. 23) 

Percebe-se, mais uma vez que, no caso do movimento organizado dos funcionários da 

UFRJ, a sua evolução na trajetória sindical esteve sempre atrelada ao movimento organizado 

mais geral das Universidades, ou seja, a sua evolução não ocorreu desatrelada de instâncias 

maiores. Apesar de não se desconsiderar questões específicas dos servidores desta IFE foi a 

partir de tal dinâmica que foi se impetrando o reforço das discussões, quanto à auto-percepção 

desses atores, que ampliaram cada vez mais a sua visão, enquanto trabalhadores de 

instituições públicas de ensino. Pode-se até mesmo dizer que este elemento tenha sido 

fundamental para a sua evolução, à medida em que se tenha contribuído para o seu 

fortalecimento. Até porque no que tange às negociações feitas pela organização em estudo, 

em sua maioria, somente poderiam ser legitimadas, por instâncias para além da UFRJ, 

principalmente em termos de Ministérios públicos, com destaque ao MEC. 

Ainda nessa mesma Assembléia (Op. Cit.), identificou-se a continuidade das 
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discussões que buscavam ratificar a necessidade da democratização do espaço universitário, 

através das suas propostas que deveriam estar à frente na posse do novo Reitor da época. Os 

participantes se pronunciaram com as seguintes propostas: 

Criar um Comitê paritário composto de 5 representantes de cada seguimento da 
comunidade e um representante da ASUFRJ, eleito na própria AG, que será 
aberto às entidades combativas e comprometidas com a luta dos trabalhadores, 
A SUFR J, ADUFRJ, DCE, F ASUBRA e UNE ... (Ata de Assembléia Geral 
Ordinária, 22(0&(&9, p. 26) 

... Fica o presidente ( ... ), com as seguintes atividades: confeccionar cartazes, 
manifestos. Proposta de atividade para o Comitê: fàzer um ato de Posse do Reitor 
eleito no dia quatro de setembro, com grande movimento de massa e meio dia de 
paralisação na UFRJ, e que será referenciada na próxima Assembléia Geral do dia 
trinta de agosto. (Idem, p. 26 c 27) 

Como se vê, o movimento organizado dos técnico-administrativos dá continuidade ao 

debate sobre o espaço universitário. À medida em que se preocupa com os membros da 

administração central da UFRJ, verifica-se um pensar na necessidade dessa organização de 

trabalho cumprir eficazmente as suas funções, além de se perceber a sua movimentação em 

busca de espaço privilegiados que considerem as suas propostas para a elaboração e 

desenvolvimento de suas atividades. 

F oi também na gestão de 1989 a 1991, que se percebeu a concretização de uma nova 

estrutura organizacional para a entidade, através da criação de setores fundamentais que, de 

acordo com estudos, tais como os de Martins I (1989), referem-se à uma estruturação sindical. 

Um dos órgãos criados diz respeito ao setor juridico. Mediante contatos com o atual setor 

juridico, não se pode dizer, contudo, que a entidade não prestasse esse tipo de atendimento, 

anteriormente, porém não havia vínculo empregatício. Quando a entidade necessitava desses 

serviços, eram contratados trabalhadores avulsos. Não havia um acompanhamento contínuo e 

sistemático no cotidiano da organização, em torno de suas questões de cunho juridico: 

Na consulta feita ao advogado, com relação ao andamento da Ação Coletiva, 
referente ao recebimento da URP do mês de fevereiro de 1933, movida pela 
Associação dos Servidores da Universidade Federal do Rio de Janeiro - ASUFRJ, 
em nome dos seus associados, ficou esclarecido que a entidade não tem poderes para 
representá-los em ações que envolvam recebimentos pecuniários sem, que haja 
delegação de competência dada pelos associados e que deveria ser tirada em 
assembléia específica, mediante os esclarecimentos ao advogado, a entidade 
convocou seus associados Qara deliberarem sobre o assunto. (Ata da Assembléia 
Geral de Sócios, 19/09/89) 

O que veio a se diferenciar, a partir dessa gestão, já que foi criado um setor voltado 

para essas discussões, correspondendo a uma das orientações legais, previstas na atual 

Constituição do Brasil, no que diz respeito aos órgãos sindicais. 
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Além desse departamento, foi criado também o setor de Comunicação. De acordo com 

a compreensão dos entrevistados a criação desse setor, além de ter significado um importante 

meio de contato com os trabalhadores, traduziu-se em um aprendizado para os seus 

dirigentes, pois o público-alvo, funcionários da UFRJ, se compõe de inúmeras modalidades 

profissionais. A Associação passaram a criar uma linguagem jornalística para esta 

comunidade tão heterogênea, o que foi crucial para o seu fortalecimento: 

Acho que é fundamental ter no sindicato. E aí, de um modo geral a "esquerda", dá 
trabalho com isso, que é a discussão da mídia, de publicidade, de imprensa, de uma 
certa forma. Eu acho que quando você privilegia isso, vem o acordo de como você 
fazer essa discussão. Isso é uma coisa que eu falo muito. A gente precisa discutir a 
mídia. Se apropriar de conceitos que ela tem, que são inerentes aos seres humanos 
mesmo. Eu acho que isso é fundamental. Eu costumo dizer que não existe escola no 
Brasil, existe a lIÚdia, é a grande educadora de massa, e a escola é pura ficção. Essa 
ati\idade estimulou também essa passagem. Porque o veículo foi fundamental para 
essa transformação. A gente trabalhou com uma série de discussões no jornal, diria 
que não tão profunda o suficiente para as pessoas, pelo menos se perguntassem o 
que estava acontecendo. Eu acho que isso é fundamental na discussão. O jornal, a 
imprensa, a associação, foi fundamental para a transformação e para a credibilidade 
que tem hoje o SLNTUFRJ. 

A gente tinha um jornal, um "devesenquandário", né? E a gente, na verdade, 
conviveu com lUna mini-estrutura pard lUna dimensão de necessidade de 
representação muito grande. Mas, do ponto de vista da transformação da ação, sem 
medo de errar, que a atuação das diretorias que pegaram as gestões de 85 para cá, 
tiveram uma atuação sindical, entendendo o que é o sindicalismo numa 
Universidade Pública - que não é um sindicalismo que "isa a contradição da mais
valia indireta, mas tem uma mais-valia direta, não tem os instrumentos de pressão 
tradicional, mas que te obriga a entender e ter projeto para Universidade. 

Em 91, já às vésperas da transformação, a gente começa a funcionar, na Associação, 
aparelhando a Associação, para que ela fosse um sindicato: a gente começa a ter 
instrlUnentos de deslocamento, carro, etc, a ter um semanário. É quando o jornal da 
ASSUFRJ passa a ter um funcionamento regular; passa a ter um departamento de 
imprensa estruturado. A gente passa a construir, portanto, um processo que vai se 
afastando da estrutura assistencial. 

Contatou-se também nessa gestão a realização de projetos que pensassem a questão 

educacional dos trabalhadores vinculados à UFRJ: 

Foi um dos projetos que a gente mais trabalhou. Hoje você deve dar uma olhada nele 
especificamente: é o nosso projeto para Pré-Vestibular para os Técnico
Administrativos. Hoje, a gente consegue ter um aproveitamento acima de 6O%nas 
provas para o vestibular. O modelo colocado já está, inclusive em vários municípios 
do Rio. A gente pode citar, por exemplo, Angra dos Reis, é hoje, o projeto de 
educação do município de Angra, integralmente . Pode ter sido um pouco mais 
aperfiçoada, mas com as mesmas bases. 

Uma das coisas também que me marcou muito, foi o levantamento, através da 
ASVFRJ, na época de 89/90, e descobrimos que tinhamos mais de 3000 
Trabalhadores nessa Universidade analfabetos. Em cima disso, o próprio sindicato 
criou, através de bolsistas da Faculdade de Educação, um Projeto de Alfabetização. 
No qual, por incrível que pareça, voltando aquela figura arcaica, foi onde o 
Sindicato encontrou mais dificuldades, naquelas Unidades dirigidas por Docentes, 
que não permitiam que essas pessoas, trabalhadores naquelas seções ou naquelas 
Unidades, saíssem lUna hora mais cedo para freqüentar o curso de alfabetização. 
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Hoje eu não tenho dados exatos em que pé está, mas eu acho que esse n o de 
analfabetos deve ter caído, no mínimo em 70%. Fico imaginando ser inadmissível 
você trabalhar num "Centro de Saber". e não saber nem o que está ao seu lado. você 
carrega o desprazer de ver um pessoa: um Contínuo, sair para entregar um papel e 
não saber na rua de quem era aquele papel, por falta de não ser analfabetizado. Esse 
projeto existe e está andando muíto bem. 

A história aponta que, ainda que a discussão se insira no cenário de uma instituição 

pública de ensino, a luta pela instrução de seus trabalhadores, ao invés de ser realidade, foi e 

ainda é defendida por sua entidade. Na pesquisa de Gomez (1995), denuncia-se que a nova 

qualidade que se encontra no tratamento do velho problema da democratização da instrução é 

que a mesma está, atualmente, enfatizada como direito, ainda que na prática isso não ocorra. 

Julga-se que defender o direito dos trabalhadores à educação é uma proposta mais radical do 

que apenas defender a escola para todos. 

Uma outra discussão bastante importante que contribui para o balanço desse periodo, 

refere-se às várias formas de negociação, que foram sendo apreendidas nesse processo de luta, 

por seus protagonistas. Contrários ao sindicalismo de resultados, já mencionado no capítulo I 

deste trabalho, os acordos realizados, tanto nas esferas internas da universidade, quanto com o 

MEC e com outras instâncias propiciaram desenvolver a capacidade de obter conquistas que 

não se detiveram apenas à discussões economicistas, mas potencializaram-nos no avanço de 

sua consciência política. É o que se vê nessa declaração: 

Temos muíto respeito no cenário sindical. Especializou-se negociadores, também. 
Foi um processo que a gente entrou sem saber negociar e saiu sabendo tudo. Não 
tinha jeito como você não aprender. só se o cara fosse muito burro ..... Foi o melhor 
curso de formação de negociadores que a gente podia ter formado e que poderia ter 
tido. Cria-se um processo que organiza o movimento, que termina na década de 80, 
com muíta clareza que tem que fazer eom muíta força. Em 89, a eleição passa a ter 
uma arma, né? A eleição prer,idencia1. O movimento apostou 11T1Iitas fll:;has, na saida 
democrática popular .... Fizemos uma enomle greve vitoriosa em 89 de reposição de 
perdas, tanto que o nosso marco de perdas é em 89. Aliás primeiro de janeiro de 90. 
A gente entra na década de 90. E ai agora, sai de toda uma tmjetória de ofensividadc 
decrescimento. de estruturação etc e tal. Para entrar na década de 90, num ... mesmo 
que a gente utilizasse toda estrutura que a gente construíu como instrumento de 
defe'ia. 

Dessa forma, verifica-se que a organização deu continuidade ao seu processo de 

crescimento de consciência política, a partir do entendimento que as questões presentes no 

cotidiano da UFRJ eram também emanadas pelas lutas de poderes presentes na sociedade, em 

nível geral. 

A entidade consegue atingir um estágio nesse período bastante avançado, que dará 

bases no momento posterior para que se concretize, finalmente a sua passagem para um órgão 

sindical. 
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4.6 - O Nascimento do SINTUFRJ: A Concretização de um Ideal 

Quando ocorreu a passagem formal da Associação em Sindicato, em 93, percebeu-se 

um movimento, meio que concomitante, de transformação das entidades ligadas à 

F ASUBRA, em organizações sindicais. Isso ocorreu, em função de ter sido a mesma 

transformada, anteriormente, com essa estruturação formal, conforme argumenta o 

sindicalista: 

E. por outro lado. a gente é filiado à federação. que até há certo tempo, permitia a 
filiação de associação deu um prazo para quc isso acontecessc. Mas tinha um lobby 
para que isso acontecesse. E a gente quis continuar se organizando nacionalmente 
com a categoria da gente. Teve que, por força do Congresso, se transformar em 
sindicato para continuar vincula<kl à federaçãQ da gente. 

Bom. No caso assim. Como a gente transforma em aceitação para sindicato. Isso não 
aconteceu isoladamente. Num detemlinado momento a F ASUBRA abriu a 
discussão, porque na verdade tinham perdido caráter que as iniciou. Isso no Brasil 
inteiro, quando as associações foram sendo formadas, foram combatidas. Daí saíram 
da relação puramente assistencialista. 

Inferindo esse processo à conjuntura do princípio dos anos 90, verifica-se uma 

contradição percebida, já que esse periodo aponta uma reversão na tendência de 

fortalecimento de movimentos e organizações de trabalhadores. Dessa forma, o novo 

sindicalismo se defronta com uma nova realidade, decorrente da implantação do projeto neo

liberal, em que essas organizações sofrem um retraimento significativo de suas ações, 

bastante discutido na primeira parte do trabalho. 

Em função da garantia do trabalho e do emprego, além de diversos direitos sociais que 

passam a ser extintos - a trajetória de lutas e de reivindicações são direcionadas para a 

preservação desses direitos. Observa-se também, o abandono de teses anticapitalistas mais 

amplas. (Antunes, 1991) 

No caso dos trabalhadores técnico-administrativos da UFRJ, ver-se-á que a sua 

passagem ocorre, concomitantemente, a esse periodo de crise. Na explicação de seus 

protagonistas, justifica-se que o fato de pertencerem ao espaço universitário, permite com que 

as metamorfoses ocorridas no mundo do trabalho, não atinjam diretamente, ou pelo menos 

demandem um maior periodo de tempo para que sejam absorvidos pelos espaços 

universitários e, consequentemente, atinjam os trabalhadores ligados à ela 

Em função do preceito legal contido na LDB, abordado na Introdução desta pesquisa, 

e denominado Autonomia, ainda que se perceba a submissão dos seus trabalhadores à cortes 

salariais, e à outras questões que atingem o funcionalismo público federal em geral, na 
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presente década, verifica-se que as universidades públicas, pelo próprio papel que 

desempenham na sociedade e pelo status que conquistou, vem conseguindo manter, 

predominantemente, intacta a sua estrutura. Ainda que o movimento interno de seus 

trabalhadores, tanto de docentes, quanto de técnico-administrativos, e o movimento estudantil 

tenham papel preponderante para essa manutenção. 

Retomando o processo de transformação da entidade em órgão sindical, o projeto 

inicial de transformação era de que a Associação de Servidores da UFRJ, a Associação de 

Servidores da Universidade Federal Fluminense, a Associação de Servidores da UNT-Rio, da 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e do Centro de Ensino Federal e Escola 

Técnica, constituíssem um único sindicato: o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de 

Segundo e de Terceiro Grau do Rio de Janeiro, denominado pelo movimento, Projeto 

STNTEST. Esse, posteriormente, poderia dar um passo além, e se atrelar também aos 

trabalhadores da UERJ, e podia também absorver as instituições particulares, identificado na 

seguinte fala: 

Se construiu uma idéia de construir um sindicato de trabalhadores em educação no 
Brasil inteiro. Esse sindicato deveria ter maior abrangência. Um sindicato com base 
estadual. E a luta era em todas as universidades do estado do Rio de Janeiro. 
Formariam um só sindicato com mais força. 

Verifica-se que tal intento corresponderia à um dos objetivos da eUT, que sena a 

eliminação da unicidade sindical que, segundo o Ministério do Trabalho, impõem-se sobre 

todos os sindicatos através da sua aceitação, numa mesma base territorial. Assim, a idéia de 

se formar um sindicato estadual seria uma tentativa de superar mecanismos que permitem a 

fragmentação das dicussões, o que as toma estanques e construídas de maneira corporativa. 

Dessa forma, optaria-se pela formação de instància verticaC por ramo de atividade, ou seja, 

sua concretização se daria pelo fato desses trabalhadores pertencerem à Instituições de 

Ensino. (CONSTITUINTE CUTIDESEP, 1987) 

A memória de outros sujeitos apontam que se chegou a fazer dois Congressos 

unificados das quatro universidades. A articulação ocorreu em 90, 91 e o Congresso em 92. 

Ocorreu também um encontro prévio para o Congresso, a fim de que as questões pudessem 

ser dirimidas entre os lideranças e base. Correspondendo a essa expectativa, foi montado 

também um jornal unificado entre essas universidades, com circulação semanal. No processo 
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de marcação da data do congresso, as lideranças do movimento dos trabalhadores da UFF nos 

comunicaram que estavam com problema objetivo, pois consideravam que a estrutura dos 

outros sindicatos não suportariam a articulação com a UFRJ, devido ao seu grande porte, 

diminuindo o seu poder e autonomia: 

Porque tinham um sentimento de que se a gente construísse o Sindicato naquele 
momento, a gente ia engolir a UFF e as outras. Iria ser um grande sindicato da 
UFRJ. Só no quantitativo. Ia ser um grande sindicato da UFRJ que ia anexar as 
pequenas. Bom. Isso acabou perturbando todo o processo, inviabilizando a 
construção do tal sindicato. Partimos para um debate na UFRJ. 

E a lógica era representar todos os trabalhadores em educação pública ou não. Quer 
dizer, num grande sindicato. Que eu acho que tinha alguns tipos de problemas 
nessas organizações assim mesmo. Mas era esse mesmo o Projeto. E por conta das 
idiossincrasias locais, das disputas intenrns, das disputas de forças políticas mesmo, 
não teve sucesso isso. 

Mediante essas afirmativas, conclui-se que algumas discussões de cunho 

corporativistas se encontram presentes, de modo geral, no movimento organizado dos 

trabalhadores e que mereçam ser superados com vistas ao avanço e a consolidação de sua 

trajetória. Tendo em vista, essas análises, considerou-se que se agregaria um problema com 

poucas soluções, já que se teria um processo de esmagamento das outras universidades, por 

parte da UFRJ, em função de seu grande número de associados. Por outro lado, no que tange à 

realidade do movimento da UFRJ, as suas bases percebiam a criação de um sindicato local, 

como um processo mais natural: 

tinlm o que era mais natural para categoria era de manter um sindicato que era o 
sindicato da UFRJ 

A cédula manteve três opções, mas 70% da categoria manteve sindicato da UFRJ, o 
que em mais natural. 

A construção, portanto, do SINTUFRJ foi uma alternativa para que, em um segundo 

momento, pudesse ser construído uma entidade estadual a partir da formação de uma grande 

unidade da vanguarda, onde todos teriam intemalizado esse objetivo. Neste caso, poder-se-ia 

até considerar o Sindicato local , mas que tem condições de superar, posteriormente para se 

tomar unificado. 

Mais uma vez, percebe-se que, com a transformação da entidade em sindicato, tem-se 

como preocupação em seguir a perspectiva de sindicato de base, apontando para que esses 

órgão se organizem por ramo de atividade e a busca de sua estadualização. Abramides & 

Cabral (1995) afirmam que: 
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Várias experiências de organização sindical de base estão sendo 
construídas, merecendo uma maior sistematização dos caminhos já 
percorridos. (p. 111) 

Todavia, a partir da opção pelo Sindicato da UFRJ, sob o ponto de vista da categoria 

da UFRJ, os dirigentes consideraram favorável o percurso dessa trajetória, por ser o 

SINTUFRJ resultante de uma prática de vanguarda já construída, acabando por se consolidar 

no aspecto formal: 

Segundo a categoria da UFRJ, tem-se essa deliberação de forma favorável, porque o 
sindicato gerou um instrumento, que junto com a prática de uma vanguarda já 
construída, acabou se conbsolidando. Além disso, a entidade já era considerada um 
órgão de peso. 

Só que em alguns lugares se manteve a vaga estadual e em outras se optou por fazer 
si.ndicatos local por Universi.dade. Para depois uma construção mais abrangente 
porque esta idéia é muito ousada se considerar os trabalhadores das universidades 
todos juntos. São diferentes dos demais. Para mostrar isso na UFRJ, que o pintor de 
universidade é diferente do pintor do ministério da fazenda, isso foi meio difícil para 
a categoria entender porque esse é um sindicato de categoria, mas precisaria de um 
processo de amadurecimento. 

Então decidimos sem crise manter os contatos locais para acumular, e aí sim a 
construção do sindicato estadual. Como essa estrutura sindical pode corresponder a 
uma necessidade formal e uma necessidade real. 

Apesar disso, consideram possível ocorrer, futuramente, uma unificação entre os 

Sindicatos de Educação do Rio de janeiro. Esperam que o amadurecimento das relações 

permita se construir esse intento: 

O nosso próximo passo é ser abrir o estatuto para poder entrar - associar gente da 
UNI-Rio e do CEFET e essa coisa se construindo naturalmente outras instituições de 
Ensino Superior ficaram meio que levarmos e a gente não tinha coordenação da 
nossa ação. 

Isso não impede, absolutamente, que a gente se unifique com outras instituições. A 
UNI-RIO por exemplo, até hoje, não construiu o sindicato deles, a associação deles. 
Ele, quase que não existe. A CEFET, aqui do Rio, basta apenas uma articulação 
mais qualificada pra isso acontecer. E com certeza, uma vez a gente fazendo isso, 
começam ourtras instituições a darem conta de que é um processo que pode se 
difundir pelo menos, nos niveis das federais aqui do Rio de Janeiro. 

Atendo-se ao Jornal do ASUFRJ para mostrar como os líderes do movimento 

registraram o nascimento do novo sindicato, verifica-se que o Movimento dos trabalhadores 

da UFRJ deu um salto de qualidade na sua organização. O n Congresso interno, entre os dias 

14 e 17 de setembro de 1993, definiu - depois da opção pela maioria dos que votaram no 

plebiscito de consulta à base acerca dos rumos da ASUFRJ, dias 8, 9 e 10 - a criação do 

Sindicato dos Trabalhadores em Educação da UFRJ, o SINTUFRJ, a partir da transformação 

da ASUFRJ, com maior capacidade, tanto no aspecto político quanto juridico - com a 
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prerrogativa de negoclar acordos coletivos e substituir processualmente a base - de 

intervenção nas lutas da categoria: 

Depois de três dias de trabalho nos grupos que discutiram a proposta de estatuto da 
diretoria da ASUFRJ, a plenária final, dias 16 e 17, com a participação de cerca de 
100 delegados, definiu o novo estatuto do SINTUFRJ, que vigora desde sua 
aprovação, por ampla maioria, no Congresso, mas que juridicamente, entrou em 
vigor a partir de seu registro. (JORNAL DO SINTUFRJ, 17 de novo 1993, p.2) 

A notícia pontua o salto de qualidade, justificadas pela possibilidade de malor 

capacidade política e jurídica, frente às instâncias superior na UFRJ e externa à ela. 

Favorecendo um maior poder de negociação e de luta. O "editorial" do mesmo Jornal frisava 

outras conquistas. Entre elas, a independência de classe; a autonomia, perante o Estado, a 

classe patronal e a defesa de interesses históricos e imediatos da categoria: 

Independência de classe, autonomia frente ao Estado, classe patronaL partidos 
po1iticos e credos religiosos, combatividade e defesa dos interesses históricos e 
imediatos da categoria e dos trabalhadores em geral, democracia com participação e 
controle dos trabalhadores nas ações e instâncias do SINTUFRJ, luta pelo fim de 
toda exploração e opressão do homem pelo homem e luta pela unificação dos 
movimentos e entidades dos trabalhadores e servidores públicos das Universidades e 
demais instituições de Ensino do Rio de Janeiro. São princípios que regem a nossa 
nova entidade, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da UFRJ - fundado no 
II Congresso da categoria - e que irão nortear a atuação do nosso movimento, daqui 
por diante, mais forte e melhor organizado. (JORNAL DO SINTUFRJ, 17 de novo de 
1993, 1'. 2) 

Finalmente, o registro das reações emocionais: depois de longas discussões, durante 

todo o ano, sobre que rumos tomaria na organização. Definiu-se, nesse encontro que moveu 

delegados de muitas unidades da UFRJ, a fundação do Sindicato. O SINTUFRJ é a realização 

de um sonho antigo, em busca da melhor forma de organização da categoria: 

Um momento histórico para os trabalhadores da UFRJ Um momento histórico 
para os trabalhadores da UFRJ. 

É um passo, um enorme passo no amadurecimento da construção futura de 
uma entidade mais abrangente. 

Os representantes sindicais apóiam-se nas idéias que muita coisa mudou com a nova 

estrutura da entidade. Mas a luta que sempre conduziu enquanto associação com caráter 

sindical, segue com a necessidade de que se fortaleça cada vez mais. Existem muitos mais 

passos a dar e muita luta pela frente, agora, porém, mais fortes e melhor organizados. 

As efusões se manifestam assim: 

marco do nosso movimento 
... flllalmente deflllimos; 
... realização de um mito; 
... um passo, um enorme passo; 
... muita coisa mudou; 
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'" agora somos um Sindicato; 
mais fortes e melhor organizados. 

Indagados a respeito de como percebem, concretamente, as mudanças na estrutura 

sindical, os sindicalistas apontaram que, consideram que um dos avanços, ocorreu na 

formalidade da representação já que, atualmente, se tem um aparelho mais estruturado. O 

Delegado Sindical do SINTUFRJ tem estabilidade sindical, como tem os Diretores sindicais 

na ação. Situação que não se dava na ASUFRJ, com os Representantes do Conselho, pois não 

exerciam mandato sindical. O Conselho de Representantes eram uma instância construtiva e 

depois, deliberativa na ASUFRJ. Na realidade, o Representante era um canal de ligação, era 

responsável em contactar com a diretoria, do local de trabalho para resolver o problema . 

Atualmente, existem Delegados Sindicais, que resolvem os problemas e usam o instrumento 

do Sindicato. Essas mudanças são do processo de evolução da organização do local de 

trabalho. 

O fato de ter uma estrutura juridica para o Sindicato, ajudou também a ter garantias 

sindicais. Dessa forma, a transformação gerou as garantias. Além dessas alterações, 

verbalizou-se as seguintes alterações: 

Na UFRJ, a mudança no ponto de vista da combatividade da organização, eu 
acho que foi positiva. Eu acho que é um mérito para quem estava no 
movimento, neste processo de transformação, que é não deixar a organização 
do movimento e conseguir manter o equilíbrio, respeitando o movimento sem 
ter um marco, tipo começou aqui e acabou ali. Houve uma continuidade. 
Tiveram mnas adaptações jurídicas, algmnas limitações, mas não quebrou o 
ritmo do movimento. Politicamente foi posslve\. Deu mais merecimento aos 
funcionários. E no ponto de vista mais legal e burocrático também. 

Com certeza houve avanços. Sua participação em diversos fóruns. Ele poderia 
ter contribuído muito mais, se tivéssemos garantias, há mais tempo, para a 
questão da Estatuinte. Porque eu acho que essa melhoria toda, ela está travada, 
amarrada nec,;sa mudança de Eruttuto. A adminic,;tmção dela é uma 
administração arcaica, a hierarquia dela é arcaica, é uma questão de algmnas 
figuras que se encerram para si e tentam ser O único pensador de tudo isso. E 
que todos nós sabemos que não é verdade. Esses pensadores, ao invés de reter 
para si, devem distribuir para o conjunto da Universidade. Seja ele o aluno, o 
técnico-administrativo ou o docente, para poder acompanhar e contribuir. E, 
infelizmente não acontece até hoje. 

Eu não digo que isso é um senso comum na categoria dos técnico
administrativos. Mas, pelo menos no senso nos setores que elaboram política 
pra ela, trabalham nessa lógica de que nós temos responsabilidade com a 
gestão institucional, que a gente, a partir desses momentos que tivemos dos 
processos conjunturais, a gente assume uma tarefa meio que de sermos agentes 
da instituição universitária. 

Do ponto de vista formal, muda a razão social. O sindicato hoje é reconhecido. 
do ponto de vista formal, da dinâmica que a gente aprendeu no passado até 
aqui. Não mudou muito não, porque a gente, enquanto associação, já tinha essa 
dinâmica. O processo de intervenção da gente foi o tempo todo, quando 
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retomamos o movimento de representação da categoria, político, econômico, 
social, social, ou seja, a gente sempre trabalhou com essa lógica. E a categoria 
reconhecia isso com a certeza, não tinha a menor sombra de dúvidas, apesar 
das limitações que uma associação tem ela já fazia, cooperava com esta lógica 
e com essa prática o sindicato veio consolidar essa prática, esse método de 
atuação. E a gente, meio que transformou também por conta de um ficção. no 
sentido de identidade mesmo. 

Do ponto de vista formal, isso foi muito importante: a diferença entre 
associação e sindicato nós percebemos .. árias situações, no ponto de "ista 
juridico, na época da nossa associação por conta dos seus estatutos, ela não 
poderia representar juridicamente os associados. Ela precisaria sempre de que 
o associado a contratasse para fazer essa representação, do ponto de vista 
formal e legal mesmo então, por exemplo, na época do primeiro plano 
econômico que roubou. A gente recorreu a justiça. Os associados tinham que 
vir a nós como se fossem nos contratar para representá-los. Esse movimento 
era inicial para que a gente pudesse agir, precisávamos de uma autorização ou 
procuração para que pudesse ser aberta a ação. Hoje o sindicato não. até 
porque o estado ganmte. que o sindicato represente juridicamente os 
sindicalizados. 

Quando se tnmsformou em Sindicato, se estabilizou de forma definitiva, o 
Departamento de Imprensa. Passou-se a ter um semanário regular, com 
potencial financeiro para isso acontecer, além de um estrutura de veículos que 
favorece a liberdade para ir a todos os lugares. 

Contam que esse potencial financeiro veio da estabilização da mensalidade, ainda que 

se tenha optado por abrir mão do imposto sindical. A sobrevivência do órgão é garantida, 

pelas mensalidades debitadas, opcionalmente, dos sindicalizados. O número de filiados 

alcança quase 100% dos servidores existentes na UFRJ. Aumentou, segundo eles, porque as 

pessoas achavam que, embora a Associação tivesse uma prática sindical, um sentimento nessa 

prática, ela não correspondia ao seu sentimento de representação. Assim, passaram a se 

associar. Então, houve uma evolução rápida, na passagem de Associação para Sindicato, 

numa filiação que chega a ter a ordem de grandeza de 14 mil sócios, maior do que a base 

ativa: 

A gente defendia a liberdade e a autonomia sindical. É um conceito que dá conta de 
que a gente não quer se atre\ru: 00 Estado. O sindicalisum que é hoje aí, é fruto da 
década de 30. Se não me engano com a política de Getúlio para isso. A gente então. 
quando a ASUFRJ, a contribuição sempre foi expontânea, tem um percentual lá que 
os sindicalizados descontavam, mas o movimento é dele para que ele venha se 
associe ou se sindicalize. O percentual, começou com 0,25% do salário. Isso eu 
lembro que quando foi aprovado, foi em 1985, se não me engano. Em84/85. Eu 
acho que era um percentual, irrisório na éQOCa, e não auxiliou de ser com 0,25%. 
Foi aprovado em uma assembléia. Depois, foi passado na gestão do ( ... ) para 1%. e 
transformado em 1% do bruto fixo, o que é até hoje. Quando tnmsformou em 
sindicato, a gente, como defende o desatrelamento do Estado, logo defendeu contra 
o imposto sindical. A gente tem um artigo, no estatuto do Sindicato. em que não 
haverá cobrança do imposto sindical. E se isso acontecer, a gente devolve para o 
sindicalizado. Se por acaso, a cobnmça do imposto acontece, a gente devolve para o 
sindicalizado a parte que vem para o Sindicato, que não vem a totalidade - o Estado 
fica com parte disso. Mas até hoje, 3 ou 4 anos de sindicato, nunca foi cobrado. 
Então, a gente não defende o imposto sindical. eu costumo dizer que isso é uma 
gnmde lance do Pelego, que não precisa fazer campanha de sindicalização. Fica 
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atrás do seu birolozinho, recebendo todo ano, imposto sindical. E a base da categoria 
fica lá na base, e ele alí na superestrutura. Então, precisa ainda render o sindicato do 
trabalhador, para poder angariar recurso, que só com a filiação, com a 
sindicalização, você tem recurso, para fazer sindicalismo. E o conceito hoje. nesse 
fundo é isso. Ele vive da arrecadação da contribuição dos sindicalizados. 

Giannotti(1988) recomenda que os obstáculos advindos do sindicalismo pelego e 

reformista significam que esses setores do movimento não estão dispostos a pôr fim ao 

imposto sindical, nem romper com a estrutura sindical vigente mas, optam pela realização de 

alguns rearranjos em seu interior. Acrescenta, ainda, que essa postura indica a percepção 

político-ideológica desses dirigentes, que privilegiam a colaboração e os acordos de classe. 

Ao contrário desse posicionamento, o STNTUFRJ demonstra, em sua trajetória, que 

possui como característica básica o seu caráter combativo e representativo, investindo na 

aproximação dos seus trabalhadores, bem como na capacidade de organizá-los, através das 

suas lutas mais concretas, obtendo, dessa forma, o seu referendo. 

O quadro apresentado a seguir nos foi cedido pela própria secretaria do STNTUFRl 

No momento, o número de associados já ultrapassa 14.000. Para manter a precisão, só 

relacionamos os dados de 1991 para cá. 

MêslA Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
no 

1997 13331 1360'1 136~ 13"4 1394& 

1996 13709 13670 13611 13585 13663 13719 13685 13668 13679 1374 

o 

1995 12645 12773 12794 12776 12777 12856 12869 12929 12998 12995 

1994 11~6 11~14 11901. 11664 116~3 11651 1161.3 1161.3 117~6 11770 11.1.77 11.66 

4 

1993 9434 9370 9375 9439 9567 11468 11633 11938 11930 11914 12016 1199 

1 

1992 8589 8577 8510 8627 8681 8635 8609 8671 8974 9124 9298 9381 

1991 7526 8256 8261 8133 8486 

Os dados recomendam que, houve um rápido aumento dos seus trabalhadores, a partir 

da década de 90. O que, porém já vinha ocorrendo a partir das gestões de 84, conforme 

relatado em diversas entrevistas. Cabe ressaltar que, se existe esse salto quantitativo, deve ser 

explicado pela consolidação do trabalho realizado no decorrer dessas gestões, dando passos 

concretos na ruptura com ações individuais e imediatistas, distanciadas da ação coletiva. 

Indica, também, com base análise dos entrevistas, a organização para os servidores 
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técnico-administrativos da UFRJ representou uma importante defesa dos direitos dessa 

categoria, assim como permitiu que, em muitos espaços as suas idéias e propostas pudessem 

ser reconhecidas. Parece, portanto, que a entidade continua em processo de luta em busca de 

uma Universidade mais democrática, onde se considere todos como sujeitos 

Avaliou-se que o processo de militância na UFRJ, no decorrer dessa passagem para o 

mundo sindical, inicialmente, em nível cultural e, posteriormente, no aspecto formal, 

possibilitou um nível qualitativo de amadurecimento desses sujeitos. Um exemplo disso, é o 

fato de não se negar a atividade assistencial do cotidiano da entidade sindical. Se houver a 

retomada da percepção dos mesmos no início de sua trajetória, perceber-se-á uma resistência 

profunda em tomo do tema. Todavia, passam a perceber que a assistência, além de ser 

essencial no sentido de responder demandas gerais da categoria, toma-se um instrumento 

valioso de aproximação com as bases. 

Verifica-se, por exemplo, no caso do setor jurídico da entidade, que em todos os 

momentos que ocorreu a organização de ações coletivas, houve também o aumento do 

número de sindicalizados. E, ainda, quando ocorre o ganho dessas ações, percebe-se o 

reconhecimento dessas gestões, ratificando-as, no sentido de tê-Ias de forma comprometida 

com os trabalhadores: 

... acho que você precisa ter no sindicato, algumas iniciativas que dêem conta de 
l\lw paIa a cate~ria, de algum tipo de assistel\cialismo, 00 ponto de vista da 
satisfação de questões básicas dos sindicalizados. Mas sem perder de vista e deixar 
claro que você está fazendo a discussão da transformação social mesmo. E que está 
interagindo para isso. Assim. nem tanto ao mar nem tanto à terra. As questões 
centrais, de princípio, que, demarcadas em cam~o, diante do sindicalismo 
combativo, não podemos perder de vista. É muito pouco fazer só sindicalismo. Acho 
que não se muda, não se transforma com sindicalismo. 

Creio que a assistência na prática do Sindicato, é importantisssima, porque ela dá 
conta de responder a muitas necessidades dos trabalhadores. E eu acho que se é uma 
demanda do trabalhador, ela deve ser um compromissso para os representantes 
sindicais. 

Incluíram também em seus discursos, a necessidade de considerar que a atividade 

sindical não deve se gestar apenas para aqueles que se fazem representar pela entidade, mas 

toma-se uma organização crucial para a ampliação das discussões dos locais de trabalho os 

quais se encontram atreladas. Assim é o que ocorre na UFRJ. O SINTUFRJ passou a ser 

presença marcante no cotidiano institucional, avaliando, recomendando, fazendo parte das 

discussões presentes na vida universitária: 

A gente, ao invés de ter uma lógica de fazer sindicalismo dentro de uma instituição 
de educação, ou você aprende a formular o processo de educação, o processo de 
gestão dessa instituição, ou você vai ficar fadado ao sindicalismo de resultados. 

A partir daí, os sindicalistas eleitos para o estudo despontam uma outra questão 
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bastante significativa que é a de não ver, segundo Gomez (1995), um fim em si mesmo, mas 

uma organização que deve buscar horizontes mais amplos, que busquem se fundir com as 

discussões de ordem mais gerais de todos aqueles que se preocupam com uma sociedade em 

que se decepe o processo de alienação, onde os trabalhadores possam de fato corresponderem 

às expectativas sociais, e de sua auto-realização: 

O processo de transfonnação social, não é o sindicato que vai operar. Eu acredito 
nisso, ideologicamente. O processo de transformação social se dá pelos agentes 
sociais espalhados pela sociedade, por partidos políticos ... A transfonnação se dá 
por aí, pela transfonnação do sujeito, do indivíduo, na esfera da discussão política 
mais geral da oociedade.. (p. 32) 

Do ponto de vista organizacional e político, a transformação revela que a criação 

formal de um órgão defesa dos interesses da categoria significou um importante passo para a 

melhoria das condições de vida e de trabalho dos servidores técnico-administrativos da UFRJ, 

bem como o avanço da categoria abrindo-se canais de participação no espaço universitário. 

Essa luta é que permite desencadear uma reflexão mais ampliada, em que a sua 

finalidade não se esvazia em si mesma, mas gera condições favoráveis para que se busque 

outras articulações entre todos os trabalhadores. Tomou-se competente no sentido de ser 

mediadora, para uma direção política que reúne capacidade técnica e opção política na direção 

dos interesses de seus representados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho de pesqUlsa representou uma contribuição para o avanço da 

discussão sindical, em especial, da organização representativa dos funcionários técnico

administrativos da UFRJ. A sua compreensão, a partir das representações de seus 

dirigentes, não buscou respostas às questões apresentadas, mas um exame com o 

propósito de revelar a sua importância histórica no cotidiano de uma Universidade. 

A transformação da ASUFRJ em SINTUFRJ não foi um processo puramente 

burocrático. Mas o processo em si revelou a idéia de transformação. Não só quanto a 

prerrogativas que possui um Sindicato, por falar oficialmente em nome de sua categoria. 

Houve também uma postura diferente em relação aos funcionários, à Universidade e à 

sociedade. Pode-se, então, interpretar o momento da passagem como oportunidade bem 

utilizada para a construção de um espírito de classe e a definição de políticas. 

A maior conquista da classe que todos parecem admitir diz respeito à 

preocupação de assumir um papel diferente perante a Universidade. Trata-se de uma 

concepção nova e promissora, pela tentativa de construir um novo papel para si mesma, 

bem como para os seus trabalhadores. 

Os ganhos ligados diretamente à criação do SINTUFRJ podem ser enunerados 

da seguinte forma: 

Quanto aos ganhos políticos, com 14.000 associados e uma estrutura de apoio 

(sede, imprensa, meios de locomoção, recursos financeiros, etc.) o SINTUFRJ passou a 

ser parceiro e não acólito da Universidade. A história de vida desse Sindicato de 

intervenção política, da militância, tem uma força política fortíssima. Acho que todos 

das organizações políticas já tiveram sua parcela de contribuição, uns para mais, outros 

para menos, com certeza. Mas esse processo de crédito que o sindicato, é um processo 

conjuntural mesmo. Ele tem retomo disso. É um patrimônio da categoria mesmo. De 

dependentes, passaram a sujeitos. 

Quanto aos beneficios para aqueles que representa, naturalmente por falar em 

nome da categoria, o Sindicato pode proteger o associado em questões jurídicas e 

muitas outras. 

Extrai-se um aprendizado que sintetiza de forma cabalo que representou e 

representa o nascimento do novo sindicalismo universitário. O movimento dos Técnico

Administrativos lutaram, incansavelmente, para serem reconhecidos nas diferentes 

discussões da UFRJ, e que há muito vêm contribuindo para a melhoria das discussões 
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presentes, não somente na Universidade em questão, mas nos espaços da totalidade das 

IFEs. Considera-se, portanto, inegável, o importante papel que cumprem também os 

Sindicatos para as organizações de trabalho, onde se encontram vinculados. 

Quanto ao poder externo, o SINTUFRJ já é muito respeitado. Como decorrência 

surge o relacionamento do SINTUFRJ com a FASUBRAS-SINDICAL e com a CUT, 

por um lado, o que indica uma visão ampla, que extrapola as discussões restritas na 

UFRJ, mas adquire corpo, enquanto trabalhadores na educação e de modo geral. E por 

outro lado, com os técnico-administrativos da UFRJ. As entidades citadas fazem parte 

da história que transformou uma entidade associativa em um sindicato. Cabe considerar 

que as bases devam acompanhar a ação da vanguarda. Certamente as bases, como 

totalidade, como corpo orgânico devem estar presentes nesse processo. 

A proposta de pesquisa se restringiu a um estudo sobre sindicalismo. Na 

realidade acabou-se por penetrar num debate mais amplo que atinge o próprio âmago da 

vida universitária - sua história, sua estrutura, sua política e seu papel social. 

À medida em que um estudo desse porte não se finda com o presente esforço 

mas, ao contrário, permite com que se tenha a produção de muitas reflexões, cabe então 

uma última indagação que, ao ver de quem esteve voltada, incessantemente à esta 

pesquisa. A pergunta é esta: por que tantas coisas acontecem na Universidade, pró

Universidade, contra Universidade, com ou sem ela, afetando sua própria vida interna e 

a Universidade parece reagir tão lentamente? 

Constata-se, à luz do conteúdo descrito, que as redes de relações impostas, no 

decorrer de sua história apontam a necessidade de uma revisão em que se leve em conta, 

a democratização da instituição. Onde todos os seus trabalhadores, sejam eles docentes 

ou técnico-administrativos estejam inseridos nas discussões do meio acadêmico, e se 

constituam, de fato, elementos relevantes na construção de uma nova perspectiva de 

coletivização do modelo universitário. 
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