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Apresentação 

Este é o Caderno de Teses do 22º CONSINASEFE – Congresso Estatuinte do 
SINASEFE, em que constam teses políticas e propostas de mudanças do nosso Estatuto, 
que conduzirão nossas discussões durante os cinco dias que estaremos em Maceió, 
Alagoas. 

Debateremos, também, o futuro da nossa entidade num momento de grandes 
mudanças, com a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia na 
nossa Rede e os inúmeros ataques que os trabalhadores vêm sofrendo com a 
criminalização dos sindicatos e dos movimentos sociais promovida pela elite do nosso 
país com a anuência dos governos em todas as suas instâncias. 

Para o funcionalismo, o governo pretende retomar o PLP 1/2007, que, na prática, 
congela nossos salários até 2016, além de regulamentar o direito de greve e instituir a 
demissão por produtividade. 

Na busca de um Sindicato ainda mais combativo, devemos, durante nosso 
Congresso, preparar um 2009 de lutas. 

Saudações sindicais, 

Direção Nacional do SINASEFE 
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TESE 6 

NEOLIBERALISMO E O MUNDO DO TRABALHO 

1 – Introdução 

O mundo do Trabalho vem sofrendo uma profunda transformação a partir de mudanças 
estruturais e ideológicas neoliberais impostas pelo Capital. O principal objetivo das medidas 
neoliberais é a retomada da acumulação de capital e a superação da crise e estagnação vividas 
pelo Capital a partir dos anos 1970. Segundo recentes previsões do Banco Mundial, a atual 
ofensiva do Imperialismo e Capital ultra-monopolista tem alcançado esses objetivos. 

Um aspecto fundamental para a superação da crise do Capital pela estratégia neoliberal é 
a exploração do trabalho coletivo em escala planetária e ampliação da esfera inferior ou 
precarizada do duplo mercado de trabalho (formal e informal; superior e inferior; melhor 
remuneração e precarização).  

Nas Instituições Federais de Ensino a política de precarização do trabalho tem se 
alastrado. A contratação precarizada de professores substitutos assim como a de firmas de 
terceirização de mão de obra para desempenhar funções técnico-administrativas tornou-se uma 
política permanente e estruturante no projeto de expansão das IFE. Avançando na cartilha 
neoliberal, recentemente o governo federal encaminhou ao Congresso Projeto de Lei que cria as 
Fundações Estatais com o objetivo de contratar servidores pela CLT, que poderão ter um plano 
de carreira próprio. O objetivo, além da exploração do Trabalho, é a fragmentação da categoria a 
partir de regimes de trabalho e modos de contratação diferenciados. 

É imprescindível que o SINASEFE, assim como outras entidades da classe trabalhadora, 
estabeleça uma política sistemática e agressiva contra o neoliberalismo e a precarização do 
trabalho, que deve ser tratada como um ponto central da luta dos trabalhadores e trabalhadoras 
contra o neoliberalismo. 

Esta tese propõe como estratégia de ação contra essa política de precarização da mão-de-
obra a incorporação efetiva dos trabalhadores contratados e terceirizados ao sindicato, 
sindicalizando-os, e ao movimento sindical, realizando lutas de questões específicas desses 
setores e as incorporando na luta geral dos servidores, tanto no que diz respeito ao salário como 
às condições de trabalho. É importante que esses trabalhadores e trabalhadoras vejam o 
SINASEFE como o seu sindicato, já que realizam um trabalho na Rede Federal de Educação 
Básica e Profissional e o contrato com firmas de terceirização de mão de obra é feito pelas 
Direções Gerais das IFE. 

Deve-se ter como estratégia a luta por melhores salários e condições de trabalho e que 
haja equanimidade entre os trabalhadores contratados, terceirizados e efetivos. Deve-se também 
investir na luta contra os contratos precarizados, reivindicando concurso público para novos 
servidores e atuando política e juridicamente contra esses contratos. 

É necessário que os servidores efetivos percebam a perspectiva de que ficarão isolados e 
poderão vir ser minoritários se não atuarem em relação à precarização do mundo do trabalho e 
contra essa política neoliberal nas IFE. 

2 – Globalização e Neoliberalismo: as políticas para um capitalismo ultra-monopolista 

No final dos anos 1960, o modelo fordista de organização da produção mostrava seu 
desgaste. O modelo industrial iniciado a partir dos Estados Unidos dos anos 30 e ampliado para 
os principais países europeus no pós-guerra, evidencia seu esgotamento. 
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Com a estagnação dos anos 1970, a taxa de valorização do Capital Produtivo diminui em 
relação aos “anos de ouro” do fordismo-keynesianismo. O aquecimento inflacionário dos Estados 
Unidos em 1972, à crise do Petróleo em 1973 e o desmoronamento do sistema Breton Woods 
fez com que os países capitalistas centrais procurassem reverter esse quadro através de: 1) 
desaceleração do consumo através de uma política de achatamento salarial; 2) reestruturação 
de seus parques produtivos; e 3) liberalização e desregulamentação financeira e comercial. 
Tendo por base essas três políticas patrocinadas pelos impérios foi que se deu a acumulação 
capitalista dos últimos 25 anos. 

O neoliberalismo é a velha ideologia liberal que voltou a se tornar hegemônica na 
sociedade capitalista, mas sob novas condições históricas e com uma nova função. O 
neoliberalismo é uma ideologia que prega as reformas do estado e faz a apologia da 
reestruturação produtiva, exatamente para defender os interesses do grande capital monopolista, 
comercial, financeiro e industrial.  A principal característica do liberalismo é fazer a crítica “do 
Estado”, defender a diminuição das “funções de governo”, a “liberdade” de comércio e o mercado 
auto-regulável. 

Essa ideologia permaneceu presente de maneira periférica durante o período do 
capitalismo monopolista de Estado, mas surgiu já nos anos 1940. Nos anos 1970, a crise da 
acumulação do capital construiria o contexto em que emergiriam dois grandes líderes de paises 
imperialistas que apostariam no neoliberalismo: Margareth Thatcher e Ronald Reagan. Em 1975, 
a revolução microeletrônica marcou uma ruptura nos padrões de produção que, junto com as 
tendências ideológicas neoliberais das frações burguesas, possibilitou as mudanças na ordem 
econômica: 

“As propostas políticas que dão corpo a tais idéias também ganharam importantes setores 
populares. O tripé da plataforma política neoliberal, composto pelo aprofundamento da abertura da 
economia nacional ao capital imperialista, pela privatização de empresas e de serviços públicos e 
pela desregulamentação das relações de trabalho obteve aceitação junto a grande parte da 
população. O Brasil não chegou a constituir um Estado de bem-estar, no sentido europeu do termo. 
Apesar disso, os direitos sociais restritos, excludentes e precarizados que ainda existem são um 
alvo importante da ofensiva neoliberal. O objetivo é abrir novas áreas de acumulação para o capital 
privado (previdência, educação, saúde, transporte, etc), reduzir os investimentos em política social – 
“muito custosa e ineficiente” – e diminuir os impostos que incidem obre as empresas – a palavra de 
ordem hoje é eliminar o denominado “custo Brasil”. (Boito Jr, 1996, p. 1)  

Assim, o neoliberalismo se apresenta como uma plataforma política tanto para a 
reestruturação das empresas quanto de reformas do Estado. O que os países como EUA e 
Inglaterra fazem é tentar impor esta plataforma aos países da periferia do capitalismo (América 
Latina, África, Ásia), o que estão progressivamente conseguindo. 
 

 

3 - Efeitos da Globalização Neoliberal: menos Estad o ou mais Estado? 

Diante da globalização neoliberal, surgiram teses sobre o “enfraquecimento do Estado”, o 
desmonte do “Estado” etc. Mas o que está acontecendo com o neoliberalismo, ele produziu 
menos Estado ou mais Estado? Essa é uma questão fundamental. As análises (inclusive as 
neoliberais) que falam de um Estado mínimo confundem a eliminação das atribuições do Estado-
Providência típico do fordismo com a redução do papel do Estado “em si”. Isto é um erro. 

Na realidade, o papel do Estado se deslocou: ele cumpre uma função mais estratégica de 
intervenção na política monetária e fiscal, ou seja, uma operação econômica financeirizada, e não 
produtiva; e também uma importante função “policial”, no sentido de aumento do controle social e 
repressão sobre os pobres – que crescem em escala geométrica pelo mundo. “Pois à atrofia 
deliberada do Estado Social corresponde a hipertrofia distrópica do Estado Penal: a miséria e a 
extinção de um tem como contrapartida direta e necessária a grandeza e a prosperidade insolente do 
outro”. (Wacquant, 2001, p.80). 

Isso significa na prática o seguinte: entre 1983-1997 (período de auge da globalização e do 
neoliberalismo), a população carcerária cresceu na Inglaterra 43%; na França 39%; Itália 20%; 
Espanha 192%; Portugal 140%; Holanda 240%; nos EUA a população carcerária não somente 
cresceu como gerou um novo negócio: as penitenciárias privadas, que em 1983 ofereciam 4.630 
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vagas e em 2001, 276 mil vagas (Id., p.103). Nesse sentido, o Estado tem expandido seus 
mecanismos repressivos e de controle social através da ideologia da “tolerância zero”. O Brasil 
se destaca entre os países com maior população carcerária do mundo. 

Mas não é somente através da repressão que o Estado exerce suas funções estratégicas. 
Também através do controle da política monetária (taxa de juros e taxa de câmbio), o Estado 
continua atuando como um agente econômico, agora como um banco. Além disso, os próprios 
investimentos do Estado continuam representando uma parcela importante da economia. 
Segundo dados do próprio FMI, a participação dos gastos governamentais no Produto Interno 
dos Países passou da média de 28,5% em 1960 para 43,3% em 1980, 46,1% em 1990 e 47,1% 
em 1996 (Dowbor, 1998, p.359). Por isso o neoliberalismo é essencialmente um regime de 
liberdade para o capital globalizado e de opressão nacional e de classe para o 
proletariado . Mas a crítica do neoliberalismo não pode se desvirtuar num “culto da intervenção 
salvadora do Estado”, como se fosse um juiz que “atua acima das classes sociais”. 

O Estado assegurou ontem, como assegura hoje, os interesses da burguesia enquanto 
classe dominante. Ele pode cumprir essa missão através do intervencionismo ou do 
neoliberalismo. Por isso não se pode condenar de forma romântica e saudosista o “desmonte do 
Estado”, pois o Estado é o mesmo, o que mudou foi a função que ele cumpre em relação à 
economia e à luta de classes. Ontem como hoje o Estado só visa assegurar a exploração das 
massas pelo capital; ontem através da concessão de benefícios setoriais, hoje pela eliminação 
desses benefícios. 
 

4 – Reestruturação do Estado e da Produção 

O neoliberalismo foi então a fórmula ou receita para enfrentar a crise do capitalismo. Nos 
anos 1970, uma das primeiras políticas implementadas pelos impérios foi o abandono das 
regulações salariais de inspiração keynasiana para uma política de maior achatamento salarial 
que diminuísse o consumo e levasse à diminuição do crescimento dos países, reduzindo a 
acumulação de capital produtivo. A mudança dessa política só foi possível diante da colaboração 
dos sindicatos sob hegemonia da política reformista e de cooperação de classe dos partidos 
socialistas e social-democratas europeus1. Com a mundialização do capital dos anos 1970 tem 
início uma regulação salarial “concorrencial”, ou seja, passa a prevalecer a livre negociação entre 
patrões. Os países passam a adotar manutenção de uma inflação baixa, com altas taxas de juros 
e com câmbio flexível. 

Portanto, foi com a intervenção e articulação do Estado que se tornou possível a 
reestruturação produtiva e a mudança em direção a um modelo toyotista de acumulação, porque 
foram os governos nacionais que patrocinaram o fim da regulação keynesiana nos países 
capitalistas centrais, para que a burguesia pudesse ampliar a exploração da força de trabalho e 
forçar a uma redução global da taxa dos salários.  

A segunda medida adotado pelos Impérios foi a reestruturação dos seus parques 
produtivos. O modelo de organização da produção implementado tinha como objetivo principal o 
aumento da produtividade, seja através do emprego de novas tecnologias (mais valia relativa), 
seja através da maior exploração da mão-de-obra (mais valia absoluta). 

O terceiro ponto foi a adoção de uma política de liberalização e desregulamentação 
financeira e comercial. Desapareceram as condições necessárias para a repressão financeira 
que forçava a maior valorização produtiva do capital e o compromisso com o pleno emprego, por 
meio das políticas keynesianas. 

Sob o impacto das políticas neoliberais adotadas pelos Estados para reverter a crise dos 
anos 1970, tem-se uma ampliação da esfera da abrangência da propriedade privada através da 
incorporação dos antigos setores estatizados (através dos programas de privatização), do 
aumento da importância dos mercados financeiros e comerciais. É mais seguro e vantajoso para 
os acionistas e multinacionais o ganho através dos juros do capital financeiro, principalmente em 
curto prazo (factível), do que através do lucro adquirido pelo capital produtivo. Agora, sendo “a 

                                                 
1 Ver Alan Bihr, “Da Grande Noite a Alternativa – o movimento operári o europeu em  crise ”, 1998. 



 59 

propriedade dos títulos ‘líquida’ é preciso que o capital físico (os meios de produção) e, 
sobretudo, os assalariados, tenham a mesma ‘liquidez’, a mesma flexibilidade, com a 
possibilidade de serem descartados, de serem ‘liquidados’ no sentido comum da palavra”. 
(Chesnais & Bihr, ...) 

A “incerteza” econômica levou os grupos industriais a contribuir para financeirização da 
economia. Com a possibilidade de ganhos no curto prazo, os grandes grupos industriais passam 
a destinar seus fluxos de capitais para o mercado de ações e títulos nas bolsas de valores. A 
lógica do capital financeiro atinge o capital industrial. O Mercado Financeiro, então, surge do 
fortalecimento do capital privado dos grandes grupos industriais que aumentam na década 1980. 
Durante os 30 anos de ouro do fordismo houve um acúmulo de capital por parte dos fundos de 
pensão e investimento, que com a liberalização do mercado financeiro e comercial começou a 
ser um dos mais importantes investidores. 

Para que a burguesia possa voltar a ter uma grande rentabilidade, os Impérios 
optaram por um tipo de política que beneficiava exc lusivamente os grandes grupos 
industriais e os Fundos Mútuos e de Pensão que acum ularam capital durante todo o 
período keynesiano . A tabela abaixo mostra que menos de uma dezena de empresas nos seus 
respectivos setores controlam com freqüência mais da metade do comércio mundial. 

 
Participação no mercado mundial das cinco maiores 

empresas por respectivo setor de atuação 
Setor de atuação Porcentagem 
Minério de ferro 90% 

Equipamentos siderúrgicos 65% 
Automóveis 60% 

Produtos químicos 80% 
Celulose 70% 

Fonte: Banco Mundial, OIT, 2006  

A liberalização comercial e financeira intensificou a concorrência entre as grandes 
corporações que vão passar a concentrar mais capital e formar oligopólios para manter seu 
domínio por todo o globo. Será através do investimento em novas tecnologias para desenvolver 
novos produtos e conquistar mercado que será marcada a concorrência mundial entre as mega-
corporações, que centralizarão e concentrarão cada vez mais capitais. 

 

5 – A Nova Divisão Internacional do Trabalho 

 

5.1 – A Precarização do Trabalho 

As transformações em curso desde o final da década de 1960 criaram as condições 
objetivas para o início de uma Nova Divisão Internacional do Trabalho, impulsionada pela 
reestruturação empresarial, nos marcos da Revolução Técnico-Científica e do toyotismo, e pela 
expansão dos Investimentos Diretos no Exterior (IDE) (Pochmann, 2005, pp. 27-28). 

A dinâmica da III DIT é controlada pelos grandes oligopólios transnacionais que impõem 
novos patrões de exploração das forças coletivas em escala mundial e determinam os fluxos de 
circulação de capitais e de produção de mercadorias. Trata-se de  

“uma nova alternativa de multicolonialismo renovado, como forma de construção de 
vantagem competitiva por parte das grandes empresas. Assim, as chamadas empresas 
multinacionais transformaram-se em corporações transnacionais, ainda maiores e mais 
poderosas, com capacidade de considerar o mundo inteiro como espaço relevante para 
suas decisões de investimento e produção, provocando, por conseqüência, a 
reorganização do processo produtivo em grandes extensões territoriais, sobrepondo-se, 
inclusive, a jurisdições nacionais” (Id, p. 29). 

No novo quadro da DIT, as corporações transnacionais buscam áreas cada vez mais 
lucrativas, ou seja, com mão-de-obra mais barata e subsídios oferecidos pelos Estados satélites. 
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A subordinação dos Estados satélites aos interesses das corporações permitiu a transposição de 
partes da cadeia de produção (dentro da dinâmica da engenharia de produção toyotista) a partir 
da ampliação da esfera inferior ou precarizada do duplo mercado de trabalho. 

O exemplo a seguir ilustra bem a dinâmica imposta pelas corporações transnacionais: 
“A Empresa Japonesa do Futuro: A Uniden é uma indústria japonesa de porte médio, 
especializada na fabricação de equipamentos para telecomunicações. Toda sua produção, 
70% das vendas e mais de dois terços de seus empregados estão fora do Japão. A 
companhia, que fabrica telefones móveis, rádios e receptores para transmissão via satélite, 
fechou suas fábricas japonesas em 1979 e instalou-se, inicialmente, em Taiwan e Hong 
Kong. Em 1989, com os aumentos nos custos de produção nessas bases, transferiu suas 
unidades produtivas para as Filipinas e a China. Mantendo no Japão apenas sua direção e a 
área de Pesquisa e Desenvolvimento, a Uniden está implantando quatro diretorias com 
idênticas funções e objetivos: uma em Forth Worth no Texas, outra em Bruxelas, outra em 
Hong Kong e a última em Tóquio. A vigorar esse plano, cerca de 4.500 dos 5.500 
funcionários da empresa estarão no sudeste da Ásia, 500 na América do Norte, 100 na 
Europa e apenas 400 no Japão” (Folha de São Paulo, 18 de junho de 1991). 
O exemplo da empresa japonesa Uniden mostra como as corporações transnacionais 

deslocam geograficamente suas plantas produtivas sempre que existe a oportunidade de maior 
lucratividade, ou seja, maior oportunidade de aumentar a exploração do trabalho coletivo. 

 “Assim, os países periféricos e semiperiféricos, no intuito de oferecer condições mais 
satisfatórias à atração das corporações transnacionais, aceitam, em grande parte das vezes, 
o programa de agências multilaterais como FMI e BIRD, o que termina por provocar o 
rebaixamento ainda maior do custo do trabalho (usando recurso público para qualificar mão-
de-obra, criando contratos de trabalho especiais, ampliando jornada de trabalho, entre outras 
medidas) e a desregulamentação dos mercados de trabalho. Além de provocar a piora na 
distribuição da renda, não há garantias de que não possa existir um novo 
deslocamento do processo produtivo para outra local idade, tão logo isso seja 
comprovado ” (Pochmann, 2005, p. 31 – grifos são nossos). 

Com a mundialização do capital há um aumento das áreas industriais em países satélites, 
já que as empresas multinacionais vão em busca de maiores taxas de mais valia, tanto absoluta 
quanto relativa, que torne mais lucrativo o capital produtivo. A ampliação dessas áreas industriais 
aumenta a concorrência salarial internacional com uma forte oferta de mão-de-obra. Isso afeta, 
sobretudo, a concorrência entre os países semiperiféricos, como acontece na área têxtil e de 
sapatos entre Brasil e China. Conseqüentemente há uma transferência das desigualdades de 
renda do centro para as periferias. 

Não por acaso será na Ásia que as empresas capitalistas irão buscar a saída para maior 
lucratividade, exploração da força de trabalho. Com mais de 1/3 da população mundial 
concentrada na região, esta se torna um lugar atrativo para as grandes corporações mundiais em 
busca de vantagens para aumentar seu lucro e retorno aos acionistas. A total 
desregulamentação das relações capital versus trabalho possibilita a oferta de mão-de-obra 
submetida aos regimes análogos à escravidão, que na Ásia e na região do Pacífico atinge o 
número de 9.490 milhões de trabalhadores, segundo a Organização Mundial do Trabalho (num 
total de 12,3 milhões de trabalhadores submetidos à escravidão, dados da OIT-2002). Some-se a 
isso o modelo de industrialização asiático de corredor de exportação, principalmente do sudeste, 
impulsionado pelos países capitalistas centrais. 

Sobre a nova realidade de uma concorrência mais acirrada no mercado por novos produtos, 
as empresas precisam investir cada vez mais em pesquisa e desenvolvimento. O aumento do 
capital orgânico fixo (tecnologia e sua manutenção) eleva ainda mais a pressão para diminuição 
dos salários. Diante da nova dinâmica, a organização de produção toyotista é utilizada para 
coordenar todo o fluxo produtivo e comercial de mercadorias, diminuindo a ociosidade do trabalho 
e as possíveis perdas na produção e comercialização. 

Os países semiperiféricos passam a ser produtor de atividades industriais de 
transformação, que possuem menor valor agregado, com um uso mais intensivo possível e a 
utilização de uma mão-de-obra mais barata. Será o domínio dos setores de inovação e 
desenvolvimento tecnológico que irão se concentrar os trabalhadores dos países centrais, ao 
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mesmo tempo, esse setor é menos globalizado, e, portanto menos sujeitos à concorrência. Será 
sobre a disputa de mercados através de novos produtos que se aprofundará a concorrência 
entre os oligopólios. 

A mundialização financeira se intensifica devido ao “desenvolvimento de inovações 
financeiras com informatização dos mercados, potencializa o volume de transações de curto 
prazo, pressionando a eliminação de controles cambiais, a liberalização das taxas de juros e a 
desregulamentação bancária” (Id, p. 26). 

Essa nova realidade irá fazer com que aumente a valorização do capital financeiro, 
principalmente fictício, ampliando o processo de concentração de capitais, pois  

“com o aprofundamento da concorrência intercapitalista tem havido uma maior concentração 
e centralização do capital, seja nos setores produtivos, seja no setor bancário e financeiro, o 
que concede maior importância ao papel das grandes corporações transnacionais. Na 
realidade, conformam-se oligopólios mundiais, responsáveis pela dominação dos principais 
mercados” (Id, p. 27). 

Portanto, a expansão do capitalismo de tipo ultra-monopolista para a periferia, tanto com a 
implantação de indústrias, quanto com a exploração de atividades extrativistas e agrícolas para 
abastecer a atividade fabril e o consumo, a burguesia estende sua dominação criando um duplo 
mercado de trabalho , isto é, além da reprodução da força de trabalho a partir dos salários 
diretos e indiretos, a burguesia explora os trabalhadores que não têm acesso aos sistemas de 
seguridade social, leis reguladoras dos contratos de trabalho e que são submetidos a regimes de 
trabalhos semi-escravos. A conseqüência desse processo é o aumento da super-exploração do 
trabalho coletivo  e o aumento da taxa crescente de desigualdade na perife ria , uma 
realidade que é ampliada nas últimas décadas do século XX e início do século XXI. 
 

5.2 – As Grandes Corporações Imperam na Nova Organi zação do Capitalismo 

Com essa Nova DIT os impérios passaram a concentrar a produção industrial de bens de 
capital, áreas de grande desenvolvimento tecnológico, produção de tecnologia de ponta. 
Conseqüentemente, o comércio exterior e o capital financeiro se “mundializam”, principalmente 
sobre domínio Norte-Americano, e se integram. Os Investimentos Externos Diretos se concentraram 
na tríade (EUA-Japão-UE), invertendo o eixo Norte-Sul de investimento que predominava nas 
décadas anteriores. Na década de 1960/1970 o fluxo Norte-Sul de capitais financiam os países 
semiperiféricos ou satélites. Na década de 1980, com aumento das taxas de juros pelos países 
centrais, os países satélites se endividaram. 

Com a expansão da propriedade privada sobre todas a s esferas da vida social, 
patrocinadas pelas políticas implementadas pelos im périos, principalmente por EUA, 
Inglaterra e Japão, são criadas as condições para u ma nova organização interna das 
empresas, com ampliação dos fundos de investimentos  e de pensão, e sua participação 
nas diretorias dos grupos industriais, ao mesmo tem po em que levará as grandes 
corporações a procurem as bolsas de valores para in vestir seus capitais. Na prática isso 
vai levar a uma onda de fusões-aquisições, devido à  pressão dos acionistas para 
obtenção de uma rápida rentabilidade . 

Os fluxos de riqueza proveniente da exploração da força de trabalho são elevados à esfera 
financeira, ou seja, é através do aumento da mais valia, seja absoluta e/ou relativa, na esfera da 
exploração de trabalho que possibilita o aumento dos investimentos do capital financeiro nas ações das 
grandes corporações. A esfera financeira alimenta-se da riqueza criada pelo investimento e pela 
mobilização de certa força coletiva de trabalho, apropriada pelos capitalistas. O processo de 
“privatização” de todas as esferas econômicas (até mesmo a moeda, com o desenvolvimento da 
moeda eletrônica, os cartões) tende a aumentar as taxas de desigualdades e de miséria entre os 
trabalhadores. O processo de trabalho apropriado pelos acionistas é que possibilita o aumento do fluxo 
do mercado financeiro. 

Toda essa nova organização do capitalismo é possibilitada pelo desenvolvimento do 
estatismo. É a articulação de medidas de favorecimento da regulação flexível dos salários, 
possibilitada pela expansão das corporações mundialmente, que aumenta o desequilíbrio entre 
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oferta e demanda. Os impérios adotam políticas como o câmbio flexível e a securitização da 
Dívida Pública a fim de garantir rentabilidade aos acionistas e às grandes corporações e manter 
a inflação a níveis bem baixos. Não é por acaso que existe uma pressão dos Impérios e dos 
principais países satélites para que a China adote uma política de câmbio flexível, para diminuir a 
produção e controlar a expansão da sua mão-de-obra via pressão das principais bolsas de 
valores do mundo. 

Concluindo, os processos econômicos e políticos de reestruturação produtiva e reforma do 
Estado permitem a caracterização da atual fase do sistema capitalista como “ultra-monopolista”, 
isto é, um padrão de acumulação flexível que substitui a acumulação fordista, a imposição de 
novos padrões de desenvolvimento científico e tecnológico, a transnacionalização da produção, 
a mundialização financeira; a implantação das reformas estatais neoliberais que destroem o 
Estado-Keynesiano ou Desenvolvimetista, produzindo uma nova dinâmica de acumulação, 
concentração e centralização de  capitais que, conseqüentemente, ampliou a exploração do 
trabalho coletivo e a taxa de desigualdade. Ao mesmo tempo, está associada à militarização do 
Estado e expansão de suas funções policiais repressivas, mesmo sob a forma democrática. 

A desestruturação das relações de trabalho é a principal característica dessa nova etapa. Ela 
implica na precarização e no aumento das taxas estruturais de desemprego, bem como da rotatividade 
da mão-de-obra. Há então uma crise da base econômica das forças coletivas do proletariado que 
debilitou suas forças coletivas no plano político; isto em razão da reestruturação produtiva (que elimina 
postos de trabalho e diminui quantitativamente as unidades produtivas), em razão do predomínio do 
capital financeiro (o que também esvazia tal função); em razão da internacionalização e regionalização 
(as empresas se deslocam de áreas onde sindicatos são fortes); em razão da degeneração das 
organizações sindicais, que por sua política perdem função na luta dos trabalhadores no atual contexto. 
A crise do sindicalismo é fruto da combinação de mudanças econômicas e da experiência política 
sindical. 

Este fenômeno é produzido tanto por causas externas – como a reestruturação produtiva - 
como internas – a degeneração das organizações sindicais. Mas de nenhuma forma trata-se de 
um fenômeno superficial. Ela diz respeito à própria relação dos trabalhadores com a sociedade e 
o Estado. E somente mudando essa relação é possível superar a crise do movimento sindical 
que é apenas uma face da crise das forças coletivas. 

O que é peculiar ao capitalismo ultra-monopolista, “neoliberal”, globalizado, em termos de 
relações de trabalho e exploração é a extensão da esfera inferior do duplo mercado de trabalho, 
tanto no centro quanto na periferia. O capitalismo abdica do “mercado de massas” fordista e 
restringe com isso o volume quantitativo de proletários integrados, aumenta o número de 
proletários marginais, ou seja, aqueles que estão na parte inferior do mercado de trabalho ou 
fora dele, expulso pela lógica de rotatividade. 

 

6. Estrutura Sindical e Colaboracionismo de Classe 

O movimento sindical passa por uma profunda crise no atual contexto de ofensiva 
neoliberal e de acumulação flexível de capitais, características da fase ultra-monopolista do 
capitalismo. A crise do sindicalismo se caracteriza, de um lado, pela incapacidade dos sindicatos 
em impedir a ampliação da exploração burguesa, isto é, a super-exploração imposta pelas 
políticas neoliberais e pela reestruturação produtiva; por outro lado, pela capitulação das 
direções sindicais ao neoliberalismo. 

A questão da super-exploração já foi amplamente debatido, portanto, iremos discutir agora 
os processos políticos e ideológicos que, juntamente com a acumulação flexível de capitais, 
determinam crise do sindicalismo brasileiro. 
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6.1 – A reprodução do sindicalismo de Estado e a id eologia neocorporativista 

O termo sindicalismo de Estado é utilizado para caracterizar estrutura sindical brasileira 
que integra os sindicatos ao Estado, garantindo a tutela estatal e a colaboração de classe. Essa 
estrutura foi criada durante a ditadura de Getúlio Vargas (Estado Novo, 1937-45) com a 
implementação da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), em 1943. O principal objetivo do 
governo Vargas era destruir o sindicalismo de tipo revolucionário que impulsionou as lutas da 
classe trabalhadora no final do século XIX e início do século XX. Assim, o varguismo perseguiu 
violentamente os sindicatos combativos e classistas, negando o seu reconhecimento oficial, 
perseguindo e assassinando suas lideranças. 

Os pilares da tutela estatal são: a unicidade sindical; a exigência de base municipal 
territorial, estrutura federativa, imposto sindical e carta sindical. A estrutura do sindicalismo de 
Estado constituiu terreno fértil para o desenvolvimento do sindicalismo corporativista, isto é, uma 
concepção de movimento sindical fechado em si mesmo, entendendo que é papel do sindicato 
prestar serviços assistências e de lazer e que deve haver colaboração entre o sindicato, o patrão 
e o governo. Portanto, a estrutura do sindicalismo de Estado propiciou o d esenvolvimento 
dos sindicatos corporativistas e pelegos . 

A evolução do sindicalismo corporativista no século XX teve outro importante marco durante a 
Ditadura Militar (1964-1985), quando os sindicatos estiveram sob controle direto e estrito dos 
sucessivos governos militares. A grande maioria das diretorias dos sindicatos oficiais era “pelega”, ou 
seja, governista. As poucas direções que se opunham à política dos militares eram exemplarmente 
depostas. Toda a via interna dos sindicatos oficiais era dirigida e controlada: havia um estatuto padrão 
imposto a todos; as eleições sindicais eram objetos de controle direto do Ministério do Trabalho; as 
receitas e despesas dos sindicatos eram controladas pelo governo. 

A crítica à estrutura do sindicalismo de Estado foi feita pelo movimento do “novo sindicalismo”, 
que nasceu no ascenso das lutas operárias no ABC paulista e culminou com a fundação da Central 
Única dos Trabalhadores (CUT). Fundada em 1983, a CUT reuniu as forças mais combativas do 
movimento sindical, aquelas que se oponham ao sindicalismo pelego atrelado ao Estado e faziam 
ampla oposição ao modelo econômico e ao regime ditatorial vigente. Mesmo com um governo civil 
após 1985 a oposição, pois se tratava de um governo civil não eleito e tutelado pelos militares – o 
governo de José Sarney. 

Durante toda a década de 1980, a CUT construiu uma plataforma de luta a partir das seguintes 
bandeiras: não pagamento da dívida externa, estatização do sistema financeiro, estatização dos 
serviços de saúde, da educação e do transporte coletivo, reforma agrária sobre controle dos 
trabalhadores, contra a privatização das estatais. Elegendo as greves gerais nacionais com 
importantes instrumentos de luta contra o capital monopolista, contra o imperialismo e o latifúndio, a 
CUT apontou para a unificação da luta sindical das classes trabalhadoras. 

É nesse contexto de ascensão do novo sindicalismo que se desenvolve o movimento sindical 
dos servidores públicos, em meio à crítica à estrutura sindical brasileira e influenciado pelas 
concepções mais combativas do movimento dos trabalhadores. As organizações dos servidores, 
inicialmente associações, na sua origem não sofreram com a tutela estatal, assim, a inexistência de 
uma legislação que as regulamentassem, permitiu seu livre desenvolvimento independente do Estado. 
Sem a obrigação de possuir a base territorial municipal, de receber o imposto sindical e de lhe ser 
concedida à carta sindical, os sindicatos de servidores públicos se organização em sindicatos nacionais 
(a exemplo do nosso sindicato, o SINASEFE, e do ANDES/SN) e estaduais (a exemplo do SEPE), 
promoveram a auto-sustentação com contribuições espontâneas e conquistaram a legitimidade frente 
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a sua base e o reconhecimento político do Estado por sua postura combativa e sua capacidade de 
mobilização. 

Todavia, a intensidade e a combatividade das lutas não foram mantidas na década neoliberal, 
isto é, na década de 1990. Da mesma forma que a crítica a estrutura sindical foi gradativamente 
abandonada a partir da “abertura política” e da implementação da democracia representativa burguesa. 

Diante da nova realidade política e econômica do país (democracia burguesa e neoliberalismo) 
os setores politicamente majoritários do interior da CUT, liderados pela Articulação Sindical 
(corrente sindical do grupo dominante do PT, Articulação) e pela Corrente Sindical Classista 
(CSC, corrente sindical do PCdoB), capitularam ao sindicalismo de Estado e se utilizar am da 
sua estrutura para o desenvolvimento de sua polític a reformista e “neocorporativista”, 
pautadas em concepções burocráticas e legalistas do  movimento sindical . 

O reformismo do setor majoritário da CUT se expressou, principalmente, na estratégia do 
“sindicalismo propositivo”, isto é, aquele que, em vez de “apenas se opor e ser contra”, deveria propor 
“alternativas concretas” para todos os problemas importantes da política de desenvolvimento. Essa 
nova estratégia, que começou a ser esboçada na Plenária Nacional da CUT de agosto de 1990 em 
Belo Horizonte, saiu consolidada do IV Congresso da CUT, realizado em São Paulo, em setembro de 
1991. 

O “sindicalismo propositivo” colocou a central sindical como uma das representantes da 
“sociedade civil organizada” e, como tal, deve elaborar propostas “realistas” para solucionar as grandes 
questões do país. Assim, a CUT produziu documentos com propostas de políticas setoriais e passou a 
lutar pela constituição de fóruns tripartites – governo, associações patronais e sindicatos – e, 
particularmente, pela ampliação das câmaras setoriais. Trata-se a concretização do 
colaboracionismo de classe . 

No que diz respeito à ação política, o “sindicalismo propositivo” abandonou, a perspectiva 
combativa e passou a se pronunciar sobre temas colocados na ordem do dia pelo governo, omitindo-se 
sobre questões centrais dos trabalhadores: arrocho salarial, precarização das condições de trabalho, 
super-exploração e fragmentação da classe. Em outras palavras, houve um gradativo esvaziamento 
das ações combativas de caráter reivindicativas. 

Uma das bases sobre as quais se desenvolveu o “sindicalismo propositivo” foram as práticas e a 
ideologia neocorporativista, isto é um corporativismo diferente daquele que se desenvolveu a partir da 
estrutura sindical brasileira, caracterizado pela separação de um pequeno setor das classes 
trabalhadoras, formado por frações centrais do proletariado: metalúrgicos, petroleiros e bancários, no 
terreno da organização e sindical e da manutenção de alguns “benefícios” econômicos. Portanto, 
podemos afirmar que houve uma metamorfose 

“do corporativismo estatal para um neocorporativismo setorial, em que categorias 
assalariadas tenderiam a preservar a sua institucionalidade sindical no meio da 
precariedade da classe. É no interior da inércia estrutural do corporativismo de Estado 
inscrito na estrutura sindical brasileira, que se desenvolveriam as estratégias sindicais de 
semblante neocorporativo, que procurariam, mais do que transformar, adequar-se à 
estrutura sindical vigente, inclusive como estratégia de sobrevivência política 
(principalmente sob o impulso disruptivo do novo complexo de reestruturação produtiva)”. 
(Alves, 2000, 114). 

Outras bases do “sindicalismo propositivo” são as concepções burocrática e legalista do 
sindicalismo, segundo as quais os sindicatos só existem se forem legalmente reconhecidos pelo 
Estado. Os efeitos destrutivos dessas concepções podem ser observados no movimento sindical dos 
servidores públicos: 

“o legalismo induziu as associações de funcionários a lutarem pela sua oficialização, isto é, 
pelo seu atrelamento ao Estado, luta envolvida num discurso que, dado seu legalismo, 
apresentava a reivindicação de atrelamento dos sindicatos livre de funcionários então 
existentes como sendo a reivindicação do direito de os funcionários criarem sindicatos”. 
(Boito, 1991, p. 54). 

Aqui percebemos nitidamente o entrelaçamento dos dois fatores responsáveis pela crise do 
movimento sindical: a reestruturação produtiva sob a exegese do neolibe ralismo, que precariza e 
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fragmenta a classe trabalhadora, e a ideologia e pr ática neocorporativista, que coloca, 
alimentando a fragmentação, os interesses setoriais  de algumas frações (que constituem uma 
“aristocracia operária) acima dos interesses do con junto da classe. 

 

6.2 – A reforma sindical e a reedição do sindicalis mo de Estado 

O PT assume o poder executivo em 2002 com um importante papel a cumprir: completar as 
reformas neoliberais necessárias ao regime de acumulação flexível imposto pela reestruturação 
produtiva, característicos da fase ultra-monopolista do capitalismo. Na verdade, a burguesia brasileira, 
ou pelo menos seus setores de vanguarda, articulam uma grande manobra estratégica: a aliança com 
o PT, que seria o seu principal instrumento para o avanço das reformas neoliberais. O PT foi comprado 
pela burguesia; ele abriu mão de suas já reduzidas bandeiras de reforma econômica nacional-
desenvolvimentista em troca do Governo Federal e seus cargos. E mais, em troca deste Governo, 
passou a defender como política econômica à política de seus adversários de 10 anos atrás (PSDB, 
DEM e PMDB).  

Nenhum outro governo teria a mesma capacidade do Governo Lula/PT para levar acabo a 
ofensiva neoliberal, pois sua hegemonia política e ideológica no seio do movimento sindical possibilita o 
nível de colaboração de classe o freio das lutas dos trabalhadores necessários nessa conjuntura. 

Obviamente, esse é um processo marcado por profundas contradições, sem conflitos entre 
capital versus trabalho e no interior do próprio movimento sindical. Um marco fundamental desses 
conflitos foi a luta dos servidores públicos federais contra a Reforma da Previdência do Governo 
Lula/PT, de 2003, pois marcou a ruptura de importantes setores do funcionalismo público com o 
governo e com a CUT. O desenrolar desse processo de ruptura foi a fundação da CONLUTAS em 
2006, que aglutinando setores do funcionalismo público, sindicatos da iniciativa privada, entidades e 
oposições, estudantes e movimentos sociais, se apresentou com um ensaio de organização de uma 
central de classe. 

A CONLUTAS originalmente teve um grande potencial, abrindo possibilidades de romper com as 
bases do sindicalismo pelego ao qual a CUT capitulou, entretanto, a matriz ideologia do campo 
majoritário da CONLUTAS permitiu o desenvolvimento do legalismo no interior da Coordenação 
Nacional, bem como as práticas burocráticas dos acordos de cúpula. Esses elementos estão presentes 
na política de adesão da CONLUTAS a “Lei das Centrais Sindicais”. 

A “Lei das Centrais Sindicais” tem a incumbência de aprofundar a colaboração de classe, o 
Governo Lula/PT inicia a Reforma Sindical, sob os auspícios do neoliberalismo, objetivando ampliar 
a tutela estatal sobre o movimento sindical. A reforma sindical dessa forma visa à produção de 
uma dupla centralização: 1) a centralização do poder nas mãos dos dirigentes da s centrais , 
2) centralização da sindicalização nos sindicatos atre lados as centrais estatais . Assim, as 
centrais sindicais são incorporadas à estrutura do sindicalismo de Estado, portanto, oficializar o 
que na prática já ocorria: a capitulação ideológica as correntes sindicais das correntes cutistas à tutela 
estatal e ao neoliberalismo. 

A entrada em vigor da Lei n.º 11.648, de 31 de março de 2008 (que substitui o PL 
1990/2007), coloca as centrais sindicais ao lado do Ministério do Trabalho e Emprego exercendo 
um poder discricionário sobre a classe trabalhadora . As centrais passam a ser um 
mecanismo de cooptação, gerida por uma monstruosa “aristocracia operária”, motor 
fundamental da colaboração de classes e peça decisiva da dominação burguesa. É a definitiva 
institucionalização do reformismo como correia de transmissão da dominação capitalista, e peça 
chave da cadeia do imperialismo mundial. 

Nos termos da Lei, as centrais sindicais são uma entidade de representação geral dos 
trabalhadores, constituídas em âmbito nacional, com atribuições e prerrogativas de coordenar a 
representação dos trabalhadores por meio das organizações sindicais a elas filiadas e participar 
de negociações em fóruns, colegiados de órgãos públicos e demais espaços de diálogo social 
que possuam composição tripartite, nos quais estejam em discussão assuntos de interesse geral 
dos trabalhadores. Ou seja, Estamos diante a vitória institucional legal da tes e e das 
concepções do “sindicalismo propositivo” . 
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Um aspecto central da Lei é a participação das centrais sindicais na divisão do imposto sindical, 
cabendo a elas 10% do imposto, que no ano passado arrecadou R$ 1,441 bilhões de reais. De olho 
nesse recurso, partidos e correntes sindicais de extensão nacional procuram organizar novas centrais, 
isto é, a fragmentação da classe promovida pela acumulação flexível no local de trabalho, se reproduz 
na organização mais geral dos trabalhadores. 

 
Recursos do imposto sindical destinado às Centrais Sindicais 

Central Sindical Imposto sindical Sindicatos filiados (%) 
Central Única dos Trabalhadores R$ 19,8 milhões 42,28% dos sindicatos cadastrados 
Força Sindical R$ 15,1 milhões 19,17% dos sindicatos cadastrados 
União Geral dos Trabalhadores R$ 8,8 milhões 10,38% a dos sindicatos cadastrados 
Nova Central Sindical de Trabalhadores R$ 6,6 milhões – 
Central dos Trabalhadores do Brasil R$ 2,9 milhões 4,54% dos sindicatos cadastrados 

 

Outra importante medida do atual Ministério do Emprego e Trabalho, presidido pelo Carlos Lupi, 

do PDT e ligado a Força Sindical2, para reforçar o sindicalismo de Estado, foi a publicação da Portaria 
186. Essa Portaria tem, ao mesmo tempo, um efeito regulatório, onde o próprio Ministério do Trabalho 
e Emprego julga o pedido de registro dos sindicatos, e propicia a proliferação de sindicatos de 
“cartoriais” (logo, pelegos), pois basta seguir os padrões burocráticos exigidos pelo Ministério. O 
julgamento do registro dos sindicatos é da responsabilidade do secretário de Relações do Trabalho, 
Luiz Antonio Medeiros, um dos fundadores da Força Sindical. 

Como se vê, a reforma sindical neoliberal é uma reedição dos níveis de controle estatal sobre os 
sindicatos que se apresentaram na ditadura Vargas (19937-45) e na Ditadura Militar (1964-85). Na 
verdade, essa tutela é o resultado da estrutura do sindicalismo de Estado que alterna o nível de 
controle sobre o movimento sindical de acordo com a conjuntura. Hoje, vivemos numa conjuntura de 
“ditadura do mercado”, gerida por um governo que tem suas origens nas direções sindicais que 
capitularam ao neoliberalismo. 
 

7. Conclusão: 

O avanço das políticas neoliberais no contexto do Governo Lula/PT representam assim uma 
pressão negativa sobre as condições materiais de existência da classe trabalhadora. No entanto, esta 
é uma tendência de médio e longo prazo. No curto prazo, as políticas das reformas podem obter 
simpatia de parte da população, exatamente porque as condições econômico-sociais herdadas da 
Ditadura Militar e dos primeiros governos neoliberais eram tão ruins, que mesmo medidas paliativas de 
curtíssimo prazo tem um efeito econômico real: uma redução do desemprego (mesmo que os novos 
empregos sejam instáveis, sem direitos e mal remunerados graças ao Supersimples), para uma massa 
de população desempregada, é uma alternativa real; a introdução do Bolsa Família, que alivia as 
condições de vida das camadas mais empobrecidas da classe trabalhadora. O Governo Lula/PT está 
explorando esta contradição a seu favor. O dever do movimento sindical é exatamente contrapor estas 
políticas pela luta teórico-ideológica e pela luta reivindicativa de massas. 

Podemos então concluir que: 1) as reformas neoliberais estruturais feitas na Era Lula 
representam uma exigência da nova fase do capitalismo: o capitalismo ultra-monopolista; 2) a 
reestruturação produtiva provoca a fragmentação da classe trabalhadora; 3) o corporativismo e 
legalismo hegemônicos no movimento sindical permitiram a manutenção da tutela estatal sobre aos 
sindicatos; 4) a reprodução da estrutura do sindicalismo de Estado garantiu a capitulação do 
movimento sindical ao neoliberalismo, condenando a classe trabalhadora ao imobilismo.  

Por isso, é necessário que a classe trabalhadora aprenda com estas lições históricas, e tenha o 
cuidado de não se deixar novamente levar pela via corporativista e legalista. E para isso é 
preciso determinar uma correta tática de luta, ou seja, 1) romper com a estrutura sindical e 
com as concepções ideológicas que a sustentam; 2) r econstruir o movimento sindical 
                                                 
2 Fundada em 1991, a FS já nasce defendendo o neoliberalismo. Ver Giaannotti, Vito. Força Sindical: a central sindical 
neoliberal. Rio de Janeiro, Mauad, 2002. 
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pela base; 3) apontar para a construção de um movim ento sindical classista e combativo; 
4) eleger a ação direta da classe trabalhadora com estratégia privilegiada . 
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Proposta de Resoluções ao XI CONSINASEFE 
 
Os trabalhadores reunidos no XI CONSINASEFE resolvem:  

 
1) reconhecer e indicar que, na atual etapa de desenvolvimento capitalista, sua fase ultra-
monopolista, a fração do proletariado marginalizada , composta por trabalhadores 
precarizados, são o principal sujeito da luta contra o capitalismo e o imperialismo, e que as 
organizações sindicais e de classe devem assumir as lutas e mobilizá-los, o que implica em 
montar um plano de organização e mobilização dos trabalhadores precarizados e terceirizados;  
2) reafirmar a necessidade da unidade da classe trabalhadora, bem com da aliança operário-
camponesa, o que implica na luta para construir uma Central de Classe, uma organização geral 
dos trabalhadores, composta por trabalhadores urban os, rurais, estudantes e movimentos 
sociais ;  
3) reconhecer e promover a integração dos sindicatos e movimentos sociais diversos (da 
juventude, dos negros, das mulheres dentro da organização geral dos trabalhadores), já que dada 
a fragmentação imposta pela reestruturação do capital e pelas próprias condições da economia 
capitalista, a luta de classes se expressa não somente através da luta dos sindicatos, mas de 
organizações de trabalhadores em movimentos sociais, que devem ser integrados na aliança 
operário-camponesa, visando dar ao conjunto das lutas, o corte de classe, sendo mais uma forma 
de dar um caráter de massa a luta sindical e também de mobilizar os trabalhadores precarizados;  
4) apoiar as oposições sindicais e estudantis como o p rincipal instrumento de construção 
de um sindicalismo de massas, classista e combativo ;  
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5) dar continuidade à ruptura com os setores governistas e para-governistas, como a Intersindical, 
negando as políticas reboquistas e de cúpula, uma vez que tal processo descaracteriza a 
organização como classista e combativa.  
6) promover a luta contra a reforma sindical, expressa  na “Lei das Centrais” e na Portaria 
186 do Ministério do Trabalho, denunciando seu sign ificado enquanto reedição do 
sindicalismo tutelado pelo Estado e colaboracionist a;  
7) lutar pela extinção da estrutura do sindicalismo de  estado: romper com a ideologia do 
Estado protetor e o “legalismo” (a vontade de se en quadrar na estrutura do sindicalismo de 
Estado) ;  
8) eleger a ação direta como estratégia de luta privilegiada do nosso sindicato;  
9) promover a ampliação das bases do SINASEFE no estado do Rio de Janeiro.  
10) constituir os GT´s de Políticas a Super-exploração e Discriminação do SINDSCOPE.  
  
Grupo de Trabalho de Políticas contra a Super-explo ração e Discriminação:   
  

O objetivo do GT e realizar estudos e formular políticas voltadas os trabalhadores 
terceirizados e contratados, identificando as principais questões trabalhistas e sociais que 
atingem estes trabalhadores, especialmente no serviço publico, mas também na iniciativa 
privada. Nesse sentido, deve-se incentivar a participação política e sindical desses trabalhadores, 
através de atividades de discussão e formação política, visando a sua organização e a 
incorporação das suas pautas de reivindicação econômicas e políticas. O GT deve também 
identificar como as questões de discriminação racial, étnica, de gênero se colocam no local de 
trabalho e pensar iniciativas para incorporar formas de luta contra a discriminação dentro e fora 
do serviço publico, pois a discriminação se encontra intimamente ligada a super-exploração dos 
trabalhadores.  

1) Discriminação e Relações de Trabalho  
2) A Precarização das condições de vida dos trabalhadores;  
3) Organização sindical dos trabalhadores em situação de precarização.  

 
 
 




