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RESUMO 

 

Esse trabalho busca apontar os desafios enfrentados pelo SMSF (Sindicato 

dos Metalúrgicos dos Sul Fluminense) em meio a condições de desafios 

econômicos, afastamento dos trabalhadores e dos efeitos produzidos pela 

ascensão da racionalidade neoliberal. O sindicato se vê numa conjuntura que 

o obriga a produzir respostas que deem conta dos desafios materiais 

enfrentados, assim como das novas demandas impostas por sujeitos que 

cada vez menos se identificam com uma classe social. De modo a apreender 

essas questões, esse trabalho realiza entrevistas semiestruturadas e 

qualitativas com membros da direção do SMSF e da Oposição Metalúrgica, 

buscando traçar a forma como esses agentes apreendem os desafios 

enfrentados, assim como a forma como desenvolvem estratégias capazes de 

dar conta dos desafios vivenciados. Essas formas assumem tanto 

características pautadas na reformulação do sindicato com base nos valores 

neoliberais, quanto num retorno a práticas e valores em voga em outras 

etapas da história sindical local. 

 

Palavras-chave: Sindicalismo. Racionalidade. Neoliberalismo. Sociologia 

Econômica. Sul Fluminense.  CSN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT: 

 

This work seeks to point out the challenges faced by SMSF (Union of 

Metalworkers of the South Fluminense) amid conditions of economic 

challenges, distance of workers and the effects produced by the rise of 

neoliberal rationality. The union finds itself in a situation that forces the 

production of responses that take account of the material challenges faced, as 

well as the new demands imposed by subjects who are less and less identified 

with a social class. In order to apprehend these issues, this work conducts 

semi-structured and qualitative interviews with members of the SMSF and 

Metallurgical Opposition management, seeking to outline how these agents 

perceive the challenges faced, as well as how they develop strategies capable 

of meeting the challenges experienced. These forms take on both 

characteristics based on the reformulation of the union based on neoliberal 

values, as well as a return to practices and values in vogue in other stages of 

local union history. 

 

Keywords: Unionism. Rationality. Neoliberalism. Economic Sociology. South 

Fluminense. CSN. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esse trabalho busca analisar alguns dos desafios vividos pelo Sindicato dos 

Metalúrgicos do Sul Fluminense (SMSF) em meio a dificuldades econômicas e 

políticas e aos efeitos oriundos da difusão da racionalidade neoliberal (DARDOT; 

LAVAL, 2016). O SMSF é um sindicato cuja história é afetada significativamente pelo 

período do novo sindicalismo, tendo construído grande parte da sua história em meio 

às greves e aos confrontos com o exército e com a fábrica da CSN durante a década 

de 1980. É um sindicato que possui uma forte relação com a história do 

desenvolvimento industrial nacional, uma vez que a sua formação e atuação não 

podem ser pensados separadamente da história da CSN e da sua relação com a 

cidade de Volta Redonda. Atualmente, trabalha junto aos trabalhadores da CSN e das 

montadoras que ocupam a região. 

A análise desse sindicato permite o diálogo com questões que permeiam a 

teoria sociológica (modernidade e individualização), sociologia econômica 

(neoliberalismo e Estado) e sociologia do trabalho (história e estratégia sindical). 

Através de entrevistas realizadas com membros da atual direção do SMSF e com 

membros da Oposição Metalúrgica, esse trabalho busca trazer à tona esses 

elementos traçando diálogos entre as questões teóricas apontadas e os resultados 

obtidos através do resultado empírico. 

Em meio a uma conjuntura econômica desfavorável e a uma difícil relação 

com os trabalhadores da região, o SMSF é obrigado a produzir estratégias e soluções 

que deem conta desses desafios ao mesmo tempo em que tenta se adaptar aos 

valores oriundos de uma profunda intensificação do desenvolvimento da racionalidade 

neoliberal. 

Para além dessas condições estruturais, há os desafios oriundos do 

enfraquecimento da identidade de classe (BECK, 2011), da dificuldade enfrentada 

pelo sindicato em desenvolver estratégias e discursos capazes de mobilizar os 

trabalhadores coletivamente. Uma vez que surge, por um lado, a intensificação da 

competição entre indivíduos (DARDOT; LAVAL, 2016) e, por outro, o aumento da 

importância dada a outras categorias coletivas (gênero e raça, por exemplo), tirando 

da classe trabalhadora o seu papel de destaque. (BEAUD; PIALOUX, 2009). Tais 

elementos produzem nos sujeitos novas formas de representação, novas identidades 

que podem ser apreendidas e praticadas no cotidiano, afetando as interações sociais, 
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assim como produzindo novas de categorização da realidade individual. Formas que 

nem sempre são condizentes com as oferecidas pelo discurso sustentado pela 

identidade de classe e que, dada a sua pluralidade, apresentam desafios no que diz 

respeito à construção de estratégias capazes de contemplar as suas inúmeras 

formulações e efeitos na realidade social. 

Nessa medida, a ação da SMSF ocorre em meio a uma conjuntura histórica, 

econômica e política que apresentam uma série de desafios e, por vezes obstáculos. 

No entanto, sua forte história na região, marcada pela sua profunda relação com a 

CSN produz elementos que ajudam nesse esforço de produzir respostas a essas 

novas demandas. 

A história do SMSF começa em Barra Mansa: 

Fundado em Barra Mansa em 1943 por conta da já existente Siderúrgica 
Barra Mansa, a Associação Profissional dos Metalúrgicos de Barra Mansa, 
com uma diretoria composta por getulistas que participaram posteriormente 
da fundação do Partido Social Democrático (PSD), a entidade teve seu nome 
convertido para Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgica, 
Mecânicas e de Material Elétrico de Barra Mansa em 1946 e, em 1947, a sede 
foi transferida para Volta Redonda, onde funcionou provisoriamente num 
barracão da CSN, no bairro Laranjal. (LIMA, 2010: 38) 

Durante as décadas de 1940 e 1950, o sindicato desenvolveu uma amistosa 

relação com a CSN em função da proximidade da sua direção com o PTB, havendo a 

possibilidade da construção de diálogos entre empresa e o sindicato sem que fosse 

necessária a mobilização de recursos grevistas, nesse período, havia um esforço 

voltado para a construção da “família siderúrgica” (MOREL, 2001). Na década 

seguinte, essa relação começou a dar lugar a uma postura mais combativa, mais 

voltada à demanda por direitos e à aplicação de estratégias mais inclinadas ao conflito 

(LIMA, 2010). Essa mudança se deveu à maior influência do PCB no sindicato, no 

entanto, esse período mais contestatório foi violentamente suprimido em função da 

instauração da ditadura militar. No final da década de 1970 uma postura mais 

combativa retornou, dando origem ao período chamado de novo sindicalismo 

(NASCIMENTO, 2001). 

O SMSF passou por um período assistencialista (MOREL, 2001), vivenciou 

as intensas e violentas lutas do novo sindicalismo, lutou contra os esforços de 

privatização da CSN na década de 1990 e se reaproximou do governo na década 

seguinte (CARDOSO, 2003). O SMSF possui uma longa história, marcada por 

conflitos e descontinuidades políticas, sendo um agente significativo na construção do 

movimento sindical brasileiro (MANGABEIRA, 1993). Esse processo histórico 
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encontra um novo desafio ao se deparar com a intensificação do processo de 

individualização provocado pela racionalidade neoliberal (HARVEY, 2005). 

A partir dessas considerações, esse trabalho mobiliza discussões teóricas 

com a realização de entrevistas semiestruturadas e qualitativas, de modo a delinear 

uma conjuntura social que não afeta apenas a região estudada, mas que se 

desenvolve globalmente, afetando inúmeras realidades políticas e culturais. As 

entrevistas são empregadas de modo a apresentar a forma como os sujeitos 

envolvidos apreendem os desafios vivenciados, assim como se esforçam no sentido 

de se adaptar a eles e produzir estratégias condizentes com os seus objetivos e que 

sejam capazes de surtir efeito em meio às condições sociais e materiais vivenciadas. 

Nessa medida, as entrevistas realizadas não têm como objetivo principal a apreensão 

da conjuntura econômica e política vivenciadas pelo sindicato, mas sim a forma como 

os agentes envolvidos diretamente apreendem essas condições e reagem a elas. 

Para isso, é usada a categoria de sujeito, uma vez que, ao ser mobilizada a 

categoria de neoliberalismo, enquanto uma racionalidade que é aplicada em todas as 

esferas da realidade social (DARDOT; LAVAL 2016), surge a necessidade de uma 

categoria que permita a elaboração de um agente social capaz de mobilizar 

estratégias e ações de forma consciente e intencional, assim como seja capaz de 

descrever relações sociais que ultrapassam os limites cognitivos desse agente, 

afetando níveis da inconsciência, possibilitando a naturalização de valores e 

interações sociais. O neoliberalismo, nessa discussão, é tomado como sendo muito 

mais do que um conjunto de práticas econômicas e políticas, sendo caracterizado 

como uma racionalidade que pode ser praticada em todas as esferas da realidade 

social, podendo ser mobilizado de forma consciente pelo sujeito (como uma espécie 

de ferramenta lógica), assim como sendo mobilizado através de uma naturalização 

que escapa à consciência do sujeito. A categoria de sujeito possibilita a construção de 

um agente social que submete a realidade social aos seus objetivos e às suas 

apreensões individuais, assim como a de um agente que é “assujeitado”, que é, até 

certa medida, controlado por elementos que escapam à sua consciência: 

Consideramos essas imbricações e tensões profundas entre neoliberalismo 
e produção de subjetividades, entendendo subjetividade em seu duplo 
sentido: como subjetivação e como sujeitamento. Tomamos com premissa 
que o terreno de subjetivação é decisivo para desenvolver um pensamento 
político transformador. E, por isso mesmo, entendemos a subjetivação como 
um processo não homogêneo e não unitário que exige ser analisado em todas 
as suas variações, determinações e ambivalências. (GAGO, 2018: 17) 
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Esse sujeito, afetado pelos valores neoliberais, passa a mobilizá-los no seu 

cotidiano, usando-os como se fossem aspectos inerentes à sua realidade social. Ele 

os naturaliza e os normaliza, os transformando em novas ferramentas cognitivas que 

podem ser aplicadas na busca dos seus objetivos individuais. Todavia, apesar da 

“aceitação” desses valores, não há uma relação de mera reprodução social. A 

racionalidade neoliberal não aparece como uma imposição tirânica que exige total 

subserviência, demandando dos sujeitos o cumprimento de ações pré-determinadas. 

Essa racionalidade se desenvolve de modo a se tornar mais uma ferramenta, se 

adaptando às particularidades individuais (daí a importância da questão da 

subjetivação) assim como às particularidades da região a qual afeta. 

Essa racionalidade se distingue pelo modo como afeta a moralidade dos 

sujeitos. Ela é absorvida pelas instituições sociais na medida em que se relaciona com 

os sujeitos não na base de sanções e na imposição de regras rígidas a serem 

seguidas, mas sim através do estímulo da busca dos seus interesses individuais 

(Ibidem). Essa racionalidade se desenvolve de tal forma que acaba sendo voltada 

para as possibilidades da realização dos desejos e vontades individuais do que para 

a construção de valores bem delimitados. Ela se aproxima de uma espécie de 

amoralidade, na qual os sujeitos não são guiados por valores absolutos que existem 

aprioristicamente, mas sim através dos valores voltados para os seus interesses 

individuais, nos quais a preocupação com a coletividade e com possíveis 

consequências negativas das ações tomadas são postas em segundo plano. 

Essa caracterização é relevante pois ela estrutura a forma como as entrevistas 

foram conduzidas e a forma como elas foram interpretadas, visto que a ênfase nas 

apreensões individuais desses sujeitos é fundamental para a construção desse 

trabalho. Isto é, as entrevistas buscaram analisar as formas como os sujeitos 

apreendem e mobilizam essa conjuntura na busca pela realização dos seus objetivos. 

A escolha do SMSF como objeto de estudo se dá na medida em que os 

sujeitos entrevistados pertencem a uma instituição social cujos valores fundamentais, 

tradicionalmente, entram em conflito com os valores disseminados pela racionalidade 

neoliberal. Isto é, o SMSF existe em meio a uma conjuntura social cujas instituições 

afetam os sujeitos de modo a estimulá-los a buscarem seus interesses individuais sem 

levar em consideração valores coletivos. Os efeitos dessa conjuntura são 

intensificados em função da relação entre SMSF e os trabalhadores da região, uma 

vez que, nas duas últimas décadas, houve um afastamento do trabalho de base, uma 
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redução do diálogo entre trabalhadores e sindicato. Dentro desse cenário, os próprios 

dirigentes do sindicato são influenciados por esses valores neoliberais, tendo de lidar 

com o esforço de se adequar a essa conjuntura social (como relacionar os valores 

sindicais com os valores neoliberais) ao mesmo tempo em que têm de encontrar novas 

estratégias capazes de mobilizar os trabalhadores. 

Esse trabalho é dividido em duas etapas: uma teórica e outra que busca 

dialogar com os resultados obtidos nas entrevistas. Inicialmente é elaborada, 

resumidamente, uma discussão que busca apontar alguns dos fenômenos sociais que 

resultaram no processo de individualização vivido na contemporaneidade, sendo 

argumentado que esse não é um fenômeno social exclusivo da vida contemporânea, 

dado que foi estudado por Durkheim e Weber. No entanto, no final do século XX, foi 

impulsionado e acelerado intensamente pela ascensão da racionalidade neoliberal. 

Logo em seguida, é realizada uma discussão sobre o Estado e o modo como ele se 

relaciona com a racionalidade neoliberal, produzindo condições materiais e simbólicas 

que permitem a sua reprodução. Em outro momento, serão abordadas algumas das 

principais características da região Sul Fluminense que possibilitaram o 

desenvolvimento da racionalidade neoliberal, havendo uma correlação entre as 

dificuldades enfrentadas pelo SMSF e a população local com o interesse provocado 

pela possibilidade da implementação das montadoras. Logo em seguida, será 

realizada uma discussão sobre o cenário sindical, sendo mobilizados tanto condições 

enfrentadas globalmente quanto locais, responsáveis pela criação dos atuais desafios, 

mas que também possibilitam novas estratégias de resistência. 

A segunda etapa do trabalho assume características mais empíricas, 

buscando relacionar as conversas ocorridas durante as entrevistas com as discussões 

teóricas mobilizadas anteriormente. Dessa forma, busca-se compreender os desafios 

e as dificuldades vividas pelo SMSF através das apreensões dos sujeitos que lidam 

com elas diariamente. O modo como esses sujeitos apreendem essas questões é 

importante na medida em que é através desse processo de subjetivação que eles irão 

desenvolver estratégias cujos propósitos giram ao redor da solução dessas questões. 

Essas possíveis soluções são influenciadas pela racionalidade neoliberal, não de 

forma dominante, mas de modo a afetar as possíveis estratégias a serem aplicadas. 

Essa abordagem possibilita tanto a apreensão dos efeitos neoliberais no discursos e 

nas relações sindicais, quanto as formas como a racionalidade neoliberal pode ser 

mobilizada de modo a produzir novas formas de resistência. 
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2  SOLIDARIEDADE ORGÂNICA E RAZÃO NEOLIBERAL – UM ESFORÇO DE 

APROXIMAÇÃO 

 

Esse capítulo busca trazer à tona a questão do processo de individualização 

vivido pelos sujeitos na contemporaneidade. Será argumentado que, apesar de não 

ser um processo recente, tendo sido apreendido por Durkheim já no século XIX, há 

uma intensificação desse processo na contemporaneidade, afetando as últimas 

décadas do século XX e as primeiras do século XXI de modo altamente intenso. A 

solidariedade orgânica e o processo de individualização conceituado por Durkheim 

(GIDDENS, 2011) não desapareceram, não são fenômenos sociais exclusivos do 

século XIX, continuam a influenciar, até certo ponto, os sujeitos e a moldar as relações 

e instituições sociais contemporâneas. Seguindo essa linha de raciocínio, a razão 

neoliberal detectada por Dardot e Laval (2016) não é um fenômeno exclusivamente 

contemporâneo, mas sim o produto de uma intensificação de um processo social que 

existia há um século. 

Os argumentos mobilizados nesse capítulo chegam à ideia de que as 

estratégias e práticas influenciadas pela razão neoliberal conduzem a um processo 

de individualização que não pode ser igualado ao desfalecimento das instituições, 

assim como não pode ser comparado a uma conjuntura anômica cujos indivíduos 

agem por si mesmos, desenvolvendo estratégias baseadas unicamente nas suas 

experiências individuais. Ainda que haja um processo de atomização vivido pelos 

sujeitos que passa pela preocupação com o cumprimento de objetivos individuais em 

detrimento de objetivos coletivos, a sociedade e as suas instituições continuam a 

existir e, ainda que haja uma aparente contradição, as ações dos sujeitos continuam 

a manter a coesão social. Essa questão permeia a obra de Durkheim: 

A questão primária que Durkheim se colocou no problema anterior era a que 
se segue: “Como se dá que, ao mesmo tempo em que o indivíduo se torna 
mais autônomo; ele dependa mais ainda da sociedade? Como ele pode ser 
ao mesmo tempo mais pessoal [personnel] e mais solidário? É inquestionável 
que estes dois desenvolvimentos, por mais que pareçam contraditórios, 
ocorrem de modo paralelo”. (GIDDENS, 2011: 148) 

Nesse sentido, esse capítulo busca realizar uma breve e concisa trajetória da 

discussão a respeito do processo de individualização, desde a discussão 

desenvolvida por Durkheim através da questão da solidariedade orgânica, passando 

por Weber e a relação presente entre a ação racional voltada à obtenção de objetivos 

pessoais e a ação racional voltada a valores, até chegar a discussões sociológicas 

contemporâneas com Giddens, Beck, Castel, Bauman e Gago, tomando como ponto 
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em comum o tema da insegurança social, fortalecida pela intensificação do processo 

de individualização, uma vez que os sujeitos se veem cada vez mais responsáveis 

pela sua própria segurança, havendo uma menor exigência de que as instituições 

sociais proporcionem essa segurança. Esse processo de responsabilização individual 

é estimulado pela ascensão da racionalidade neoliberal, como discutido por Dardot e 

Laval. Esse estímulo à individualização é voltado à busca pelos interesses individuais 

em detrimento de valores voltados ao bem coletivo. 

A construção dessa trajetória teórica sugere uma aproximação entre o 

processo de individualização, típico da modernidade, e a ascensão da racionalidade 

neoliberal. Essa aproximação permite a intensificação massiva da busca de interesses 

particulares e da responsabilização do indivíduo, da atribuição ao sujeito da 

responsabilidade dos seus êxitos e das suas falhas e frustrações. 

Esse esforço busca apontar alguns dos fenômenos sociais responsáveis pela 

ascensão da racionalidade neoliberal, buscando tornar mais inteligível as direções 

tomadas pelas instituições, assim como a forma como os sujeitos articulam essa 

racionalidade e a aplicam no seu cotidiano. 

 

2.1  INDIVIDUALIZAÇÃO E ÉTICA 

 

O enfraquecimento das relações tradicionais e de valores compartilhados pela 

coletividade pode ser apreendido desde o século XIX, tendo como momento 

emblemático a Revolução Industrial (GIDDENS, 2011). As novas relações sociais 

conduziam a um processo de individualização geral que levava os sujeitos a 

sustentarem valores próprios que, muitas vezes, entravam em conflito direto uns com 

os outros. Frente a essa conjuntura, Durkheim buscava entender como uma 

sociedade poderia continuar a funcionar quando marcada por um intenso processo de 

individualização e uma complexificação das relações sociais que levava à 

dependência de outros indivíduos. Isto é, na medida em que os indivíduos se 

dedicavam aos seus próprios interesses em detrimento de valores coletivos e 

buscavam com maior afinco as suas próprias questões e satisfação dos seus desejos, 

passavam a depender cada vez mais das ações de outros sujeitos. Por exemplo, um 

médico dedicado aos seus estudos dependeria de outros indivíduos para poder 

conduzir a sua vida, dependeria de professores para ensinar os seus filhos e de 

banqueiros para lidar com os seus investimentos. O foco nas suas próprias questões 
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implicava numa menor quantidade de tempo para o tratamento de questões não 

consideradas do seu interesse, resultando na necessidade da dependência de 

estranhos. Essa crescente complexificação da realidade social chamava a atenção de 

Durkheim. Entretanto, apesar desse processo de complexificação apresentar, num 

primeiro momento, características contraditórias, a teoria sociológica durkheimiana 

era capaz de apreender o modo como era possível a manutenção desses dois 

movimentos e o seu desenvolvimento conjunto. Esse duplo movimento, de 

individualização e coesão social, era possível, segundo Durkheim, através do “culto 

do indivíduo”: 

Compreendido nesses termos, o individualismo moral não seria apenas 
compatível com a diversificação moral da solidariedade orgânica, mas 
estimularia diretamente seu desenvolvimento. O respeito ao indivíduo e a 
demanda concomitante por igualdade tornavam-se imperativos morais: assim 
também, implicavam que o bem-estar e a autorrealização de todo membro da 
sociedade devessem ser buscados posteriormente. A vida humana não 
poderia mais ser contida dentro de limites estreitos impostos pela sociedade 
tradicional. A especialização da função ocupacional de acordo com talentos 
e capacidades era o modo principal pelo qual o indivíduo (concreto) poderia 
se realizar. Assim, a emergência e o fortalecimento do “culto do indivíduo” 
progrediriam lado a lado com a diversificação da divisão do trabalho. (Ibidem: 
151) 

O processo de “culto do indivíduo” e a busca pela satisfação individual são 

condizentes com os princípios da razão neoliberal segundo Dardot e Laval (2016), na 

medida em que há não só uma defesa da busca de ações capazes de satisfazer os 

desejos individuais, mas um estímulo a essa busca. O desenvolvimento da sociedade 

passa a ser vinculado à sua complexificação, que é afetada diretamente pelas buscas 

dos interesses individuais. Nessa medida, o processo de individualização não resulta 

num estado de anomia e de desintegração social, mas sim de complexificação e de 

desenvolvimento. A coesão se mantém não porque há uma uniformidade nos objetivos, 

não porque os sujeitos estão preocupados com a forma como as suas ações afetam 

o seu ambiente, mas porque há uma necessidade oriunda da sua individualização, 

conforme buscam seus interesses, vão criando necessidades que só podem ser 

supridas com as ações de outros sujeitos. Tal conjuntura resulta numa maior 

dependência do coletivo, ainda que o processo de individualização, num primeiro 

momento, sugira o oposto. Esses sujeitos se mantém coesos porque, 

independentemente de quais forem os seus objetivos, ele seguirão as “regras do jogo” 

(BOURDIEU, 2011). Isto é, não buscam objetivos idênticos, tampouco compartilham 

dos mesmos valores, mas são interpelados de modo a buscarem pelos seus próprios 
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interesses e, em meio a esse esforço, coexistem de modo a tornar possível a sua 

existência material. 

Segundo Dardot e Laval (2016), essas “regras do jogo” contemporâneas 

atendem aos preceitos neoliberais. Esses preceitos neoliberais, naturalização da 

constante competição e aprimoramento de si, acabam por resultar no processo de 

individualização, afetando drasticamente não só o modo como os sujeitos se 

relacionam com os seus objetivos, mas como lidam com a sua realidade social: 

A tese defendida por esta obra é precisamente que o neoliberalismo, antes 
de ser uma ideologia ou uma política econômica, é em primeiro lugar e 
fundamentalmente uma racionalidade e, como tal, tende a estruturar e 
organizar não apenas a ação dos governantes, mas até a própria conduta 
dos governados. A racionalidade neoliberal tem como característica principal 
a generalização da concorrência como norma de conduta e da empresa como 
modelo de subjetivação. (DARDOT; LAVAL, 2016: 17) 

A racionalidade trabalhada por Dardot e Laval faz direta referência aos tipos 

de ação racional weberianas, é uma forma acionada pelo indivíduo para guiar as suas 

ações, tendo como base determinados valores. Esses valores são produzidos tanto 

pelo indivíduo quanto pela sociedade na qual vive, as esferas sociais a qual pertence 

ajudam a determinar quais valores serão mobilizados, assim como a cultura a qual o 

sujeito pertence, permeando o seu cotidiano e influenciado todas as suas ações 

sociais. Este escolherá os tipos de razões que melhor se encaixam nos seus objetivos, 

podendo tomar como elemento principal a importância da tradição ou mesmo a 

obtenção de objetivos pré-determinados, ignorando, até certo ponto, os meios e 

focando nos fins. Weber vê, no desenvolver do Ocidente durante o século XX, uma 

trajetória que vai dando cada vez mais ênfase à importância do trabalho humano 

(WEBER, 2004). A ideia de predestinação enfraquece a noção de que Deus elege os 

seus escolhidos e lhes dá todas as condições para que possam empregar a sua 

vontade. Conforme o Calvinismo vai se difundindo na Europa, os indivíduos passam 

a ver o seu trabalho1 como manifestação da sua relação com Deus, caso consigam 

prosperar, estarão comprovando a sua predestinação e, com ela, a sua salvação. Tal 

                                                 
1 “Ora, é claro que o conjunto da literatura ascética de quase todas as confissões religiosas está 
impregnado pelo ponto de vista segundo o qual o trabalho leal, ainda que mal remunerado, da parte 
daqueles a quem a vida não facultou outras possibilidades, era algo extremamente aprazível a Deus. 
Nesse particular a ascese protestante em si não trouxe nenhuma novidade. Só que: ela não apenas 
aprofundou ao máximo esse ponto de vista, como fez mais, produziu para essa norma exclusivamente 
aquilo que importava para sua eficácia, isto é, o estímulo psicológico, quando concebeu esse trabalho 
como vocação profissional, como o meio ótimo, muitas vezes como o único meio, de uma pessoa se 
certificar do estado de graça. E, por outro lado, legalizou a exploração dessa disposição específica para 
o trabalho quando interpretou a atividade lucrativa do empresário também como ‘vocação profissional’”. 
(WEBER, 2004: 123) 
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dinâmica conduz a um processo de desencantamento do mundo, isto é, os indivíduos 

passam a atribuir menos importância a fenômenos supostamente mágicos e místicos, 

passando a dar maior importância às suas capacidades individuais e à apreensão de 

informações que possam melhorar as suas condições na Terra, uma vez que, 

conseguida essa melhoria, a teoria da predestinação os leva a acreditar que 

conseguiriam o seu lugar no paraíso. Ora, esse longo processo de desencantamento 

acabou chegando ao seu paroxismo no século XX, quando ocorreu uma aproximação 

entre os valores tradicionais e os voltados aos fins: 

Weber na verdade está procurando mostrar que com essa coincidência 
(sistemática e baseada em princípios) entre a atividade profissional e a 
certeza interior da salvação da alma adquirida no ato mesmo de trabalhar 
racionalmente, o protestantismo ascético produziu uma unidade 
inquebrantável e singular entre a ação racional referente a fins 
[Zweckrationalität] e a ação racional referente a valores [Wertrationalität]. 
Teria ocorrido aí, noutras palavras, um encaixe historicamente inaudito entre 
a racionalidade prático-técnica e a racionalidade prático-ética. (PIERUCCI, 
2003: 205) 

Esse efeito na realidade social acontece na medida em que essa 

racionalidade é vista não como uma mera manifestação econômica, mas como um 

conjunto de valores que podem e devem ser aplicados na vida cotidiana. Essa 

coincidência de valores acaba por produzir consequências significativas no que diz 

respeito à forma como os sujeitos aplicam esses valores na sua realidade social. Eles 

passam a conduzir as suas ações de tal modo que contemplam tanto valores voltados 

a fins quanto a princípios éticos, nessa medida, há uma aproximação que diminui as 

diferenças entre valores éticos e a busca da obtenção de fins: 

Evento único na história universal, genuína individualidade histórica fazedora 
da história, a conexão da racionalidade prática referente a fins com a 
racionalidade prática referida a valores projeta a figura de um verdadeiro Big 
Bang de possibilidade inauditas e especificamente modernas de expansão e 
extensão da racionalidade vida afora, explosão inaugural que descerra as 
condições de possibilidade de se fazer da vida uma vida conscientemente 
conduzida – uma genuína condução da vida [eine echte Lebensführung], 
muito além de algo que apenas é e acontece. (Ibidem: 206) 

É em meio a esse “Big Bang de possibilidades inauditas” que surge a razão 

neoliberal tal qual trabalhada por Dardot e Laval (2016). O sujeito que se guia com 

base nos preceitos neoliberais toma pra si uma realidade que deve ser mediada pelo 

conflito constante e pelo tratamento do seu corpo como uma mercadoria passível de 

aprimoramentos constantes. Isso porque as estratégias que ele mobiliza para atingir 

os seus objetivos não apenas atendem a princípios pragmáticos, elas também 

preenchem as demandas oriundas das exigências éticas. Ao agir de acordo com os 

preceitos neoliberais as possibilidades de existência do sujeito se multiplicam, as 
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estratégias que ele pode mobilizar aumentam exponencialmente. Isso porque o 

conflito entre o que se busca (fins) e os valores éticos são reduzidos, visto que há um 

processo social que resulta na aproximação desses dois valores. 

 

2.2  DESORIENTAÇÃO, RISCO E INSEGURANÇA 

 

O processo de individualização se mantém, mas, no neoliberalismo, é 

apreendido um intenso movimento direcionado à competição. Se a coesão presente 

na solidariedade orgânica atende a valores morais estabelecidos que são capazes de 

impor limites aos sujeitos ainda que estimulem a busca da individualidade (GIDDENS, 

2011), o neoliberalismo estimula a busca da individualidade sem se atentar a limites 

morais (LEMKE, 2001). Esse não apego a limites morais se deve tanto à aproximação 

da racionalidade prático-técnica com a prático-ética, quanto à passagem da figura do 

Estado de agente ativo para agente gerenciador das instituições e dos sujeitos 

(DARDOT; LAVAL, 2016). Nessa linha, o processo de individualização ocorrido em 

meio aos preceitos neoliberais ocorre de forma muito mais intensa e desenfreada do 

que na solidariedade orgânica proposta por Durkheim. 

A intensidade oriunda desse processo de individualização acaba 

apresentando desafios que afetam a realidade social, assim como os sujeitos e 

instituições que a constituem. Esses desafios, apesar de terem sido apontados no 

século XIX, não foram ultrapassados com o decorrer do tempo, mantendo a sua 

atualidade e continuando a demandar a produção de respostas. Esse processo de 

individualização que prioriza o indivíduo em detrimento do coletivo e não impõe 

ressalvas morais apresenta desafios ainda maiores para esforços pautados na 

coletividade e valores compartilhados. Essas dificuldades são intensificadas pelas 

relações pautadas pelos preceitos neoliberais (naturalização da competição 

incessante), assim como por um processo de racionalização estimulado pelas 

instituições sociais que acabam por contribuir para um processo de desnorteamento 

dos sujeitos. Esse desnorteamento acontece na medida em que não só os sujeitos 

são afetados pelos preceitos neoliberais, mas também as instituições sociais, 

passando a acontecer tanto um processo de individualização quanto a alteração das 

funções esperadas dessas instituições. Nessa medida, tanto os sujeitos quanto as 

instituições, podem ser afetados pelos efeitos oriundos da razão neoliberal. Os 

sujeitos não dispõem da permanência das funções tradicionais das instituições para 
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encontrar sentido na sua realidade, visto que elas também mudam e são 

constantemente afetadas pelos valores difundidos em meio à razão neoliberal. Da 

mesma forma que os sujeitos, na contemporaneidade, são afetados por um processo 

de individualização intensificado pelos preceitos neoliberais, as instituições se 

encontram numa conjuntura que demanda delas a execução de novas tarefas e a 

representação de novo papéis simbólicos. Por isso, apesar de estarem a par das 

demandas institucionais oriundas do neoliberalismo, os trabalhadores e as instituições 

sindicais se veem numa realidade social altamente complexa, na qual tem dificuldades 

em estruturar as suas ações e estratégias: 

A desorientação que se expressa na sensação de que não se pode obter 
conhecimento sistemático sobre a organização social, devo argumentar, 
resulta, em primeiro lugar, da sensação de que muitos de nós temos sido 
apanhados num universo de eventos que não compreendemos plenamente, 
e que parecem em grande parte estar fora do nosso controle. (GIDDENS, 
1991: 12) 

Em meio a essa desorientação e sensação de incapacidade de apreensão do 

todo da realidade social, surgem os sistemas peritos e as fichas simbólicas (Ibidem), 

mecanismos sociais que têm o propósito de tornarem as dinâmicas sociais mais 

palatáveis aos sujeitos. Esses mecanismos funcionam na medida em que permitem 

que os sujeitos vivam as suas vidas sem precisarem buscar constantemente 

compreender a extensão das consequências das suas ações e os funcionamentos 

das instituições sociais. Podem confiar que há outros sujeitos que possuem 

conhecimentos técnicos específicos capazes de solucionar os seus problemas sem 

que eles sequer saibam que eles existem. Ou seja, a solução encontrada na 

contemporaneidade não é o fim da desorientação e da sensação de incapacidade, 

mas sim a criação de mecanismos sociais que tornem desnecessário o esforço do 

sujeito de buscar entender os mais diversos elementos que compõem a sociedade. 

Ele pode se dedicar aos seus interesses na medida em que há especialistas capazes 

fazer tudo aquilo que ele não pode, a desorientação não acaba, mas é colocada em 

segundo plano em prol das iniciativas individuais. Essa conjuntura produz um estado 

de confiança na medida em que o sujeito, ao se dedicar aos seus interesses 

individuais, confia, ainda que sem ter consciência disso, na eficácia dos sistemas 

peritos e das fichas simbólicas. Para além disso, a confiança ocorre com base naquilo 

que não é visto, naquilo que não é compreendido pela razão. Os sujeitos atribuem as 

explicações e os funcionamentos da sociedade aos sistemas peritos e às fichas 
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simbólicas, se afastando do contato direto com fenômenos que estruturam a realidade 

social: 

Justamente essas evidências do tangível deixam de valer nas sociedades do 
risco. O visível incorre nas sombras de ameaças invisíveis. Aquilo que escapa 
à percepção já não coincide com o irreal, podendo chegar mesmo a possuir 
um grau elevado de concretude em termos de ameaça. A necessidade 
imediata rivaliza com o teor de risco. O mundo da carência ou fartura visíveis 
ensombrece-se sob o peso da superioridade de força dos riscos. (BECK, 2011: 
54) 

Se por um lado a confiança facilita a manutenção das estruturas sociais e dá 

maior liberdade aos sujeitos ao permitir que se dediquem aos seus próprios interesses, 

por outro, ela contribui para a formação da sociedade de risco em dois momentos. No 

primeiro, o potencial de desenvolvimento tecnológico atingido, em função da 

complexificação da sociedade, ameaça a própria vida no planeta, uma vez que são 

desenvolvidas uma série de produtos capazes de causar danos imensuráveis à vida 

(agrotóxicos, bombas nucleares, armas químicas). No segundo, os sujeitos perdem o 

contato direto com a realidade social a qual estão imersos, a dependência nos 

sistemas peritos e nas fichas simbólicas implica na dificuldade da compreensão dos 

movimentos sociais, eles podem apenas temer as consequências desses movimentos, 

uma vez que o foco da sua atenção está voltado para os seus próprios interesses 

individuais, vivem sem ter certeza do que pode acontecer em função da quantidade 

massiva de informações disponíveis 2 . Essa conjuntura é reforçada pelo 

enfraquecimento da identidade e das relações baseadas nas classes sociais: 

Em sua dinâmica evolutiva, as sociedades de classes continuam referidas ao 
ideal da igualdade (em suas várias formulações, da “igualdade de 
oportunidade” até as variantes de modelos socialistas de sociedade). Não é 
o caso da sociedade de risco. Seu contraprojeto normativo, que lhe serve de 
base e de impulso, é a segurança. O lugar do sistema axiológico da sociedade 
“desigual” é ocupado assim pelo sistema axiológico da sociedade “insegura”. 
Enquanto a utopia da igualdade contém uma abundância de meta 
conteudístico positivas de alteração social, a utopia da segurança continua 
sendo peculiarmente negativa e defensiva: nesse caso, já não se trata de 
alcançar efetivamente algo “bom”, mas tão somente de evitar o pior. O sonho 
da sociedade de classes é: todos querem e devem compartilhar do bolo. A 
meta da sociedade de risco é: todos devem ser poupados do veneno. (Ibidem: 
60) 

Essa insegurança provém, em parte, do processo de individualização e 

consequente diferenciação social vividos pelos sujeitos desde o século XIX e 

intensificado nas últimas décadas do século XX. Ao buscarem cada vez mais pelos 

                                                 
2 “Inundados com muitíssimo mais versões da realidade do que jamais poderíamos começar a perceber, 
verificar e meditar, aprendemos a sintonizar e dessintonizar com facilidade – a metáfora eletrônica é 
adequada –, a desacreditar e suspender a descrença cem vezes por dia. E ainda assim queremos 
pensar que sabemos – suficientemente bem – como são as coisas.” (GITLIN, 2003: 172) 
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seus interesses individuais e abrirem mão de valores morais coletivos, os sujeitos vão, 

paulatinamente, se diferenciando, se especializando nos seus próprios interesses e 

se afastando dos demais sujeitos. Esse processo dificulta e, até certo ponto, 

enfraquece a constituição da identidade e da relação de classes sociais, uma vez que, 

cada vez mais, as diferenças vão assumindo papel de destaque em detrimento das 

semelhanças. A confiança que surge desse processo e que possibilita a manutenção 

das instituições produz um tipo de coesão social que não conduz à uniformidade das 

ações, à comunhão dos objetivos, mas sim a uma conjuntura social que permite que 

os sujeitos persigam os seus interesses sem que haja um rompimento drástico com a 

sociedade, isto é, permite que os sujeitos ajam de acordo com os seus objetivos 

particulares ao mesmo tempo em que ajudam a perpetuar as instituições sociais. 

Dados esses movimentos e fenômenos sociais, as instituições, assim como os 

sujeitos, são afetadas significativamente, tendo de se adequar a novas conjunturas e 

configurações sociais. Essas novidades apresentam uma série de desafios: 

Tal como o Deus de Descartes que recriava o mundo a cada instante, o 
Estado deve manter suas proteções por meio de uma ação contínua. Se o 
Estado se retira, é o próprio vínculo social que corre o risco de se decompor. 
O indivíduo encontra-se, então, em contato imediato com a lógica da 
sociedade salarial entregue a si mesma que dissolveu, juntamente com as 
solidariedades concretas, os grandes atores coletivos cujo antagonismo 
cimentava a unidade da sociedade. Em tal contexto, o corporativismo ameaça 
substituir o interesse geral: defesa e ilustração de um estrato salarial que se 
diferencia dos estratos inferiores e aspira às prerrogativas dos estratos 
superiores. Em último caso se o objetivo de cada indivíduo é manter e, se 
possível, melhorar sua própria trajetória e a de sua família, a vida social corre 
o risco de ser vivida coo uma struggle for life. (CASTEL, 2010: 508) 

Em meio aos preceitos neoliberais, o Estado não se retira, mas altera as suas 

formas de atuação. Ao invés de impor determinados comportamentos, ele estimula os 

sujeitos a perseguirem os seus interesses (GAGO, 2018). Ao invés de punir ações 

tidas como imorais, ele espera dos sujeitos estratégias capazes de contornar os 

problemas avistados, ainda que essas soluções não atendam aos princípios morais 

estipulados pela sociedade (LEMKE, 2001). O Estado não deixa de existir em meio 

aos preceitos neoliberais (HARVEY, 2005), tampouco deixa de ser um agende 

significativo na realidade social, mas a sua presença passa a ser sentida de modo 

mais fraco pelos sujeitos (BAUMAN, 2005). O struggle for life, mencionado por Castel, 

se refere aos desafios vividos pelo sujeito que encontra dificuldades cada vez maiores 

em obter do Estado garantias de segurança e de estabilidade, tanto no que diz 

respeito à sua realidade econômica quanto à sua realidade social. Em meio aos 

preceitos neoliberais difundidos, o Estado passa a agir de modo a estimular o sujeito, 
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a esperar que ele seja capaz de iniciar estratégias que possam conduzir à realização 

dos seus objetivos. Esses estímulos agem em sintonia com o processo de 

individualização dos sujeitos: 

O domínio de si mesmo e das relações comunicacionais aparece como 
contrapartida de uma situação global que ninguém mais consegue controlar. 
Se não há mais domínio global dos processos econômicos e tecnológicos, o 
comportamento dos indivíduos não é mais programável, não é mais 
inteiramente descritível e prescritível. O domínio de si mesmo coloca-se como 
uma espécie de compensação ao domínio impossível do mundo. O indivíduo 
é o melhor, senão o único “integrador” da complexidade e o melhor ator da 
incerteza. (DARDOT; LAVAL, 2016: 342) 

Essa busca pelo domínio de si mesmo, estimulada pelo Estado e pela 

perseguição dos interesses próprios, ajuda a instaurar uma conjuntura social que 

produz medo e insegurança, disseminando esses sentimentos e produzindo um 

sentimento de crescente sobressalto3. Esse sobressalto se deve, em parte, à falta da 

segurança ontológica4, oriunda das incertezas e indeterminações da sociedade de 

risco. 

Se por um lado esse cenário provoca consequências psíquicas negativas, 

causando um intenso mal-estar, por outro, ele escancara o leque de opções que o 

sujeito tem a seu dispor. Isso porque suas escolhas e possíveis trajetórias não são 

mais contidas e impostas pelas instituições e pelo Estado, uma vez que esses agentes, 

ao estarem influenciados pelos preceitos neoliberais, reforçam o estímulo à 

individualização. Esse fenômeno é trabalhado por Bauman (2005), que vincula o 

indivíduo moderno à falta de determinações impostas pelas instituições sociais. No 

entanto, Bauman não vê esse processo como algo positivo, uma vez que os sujeitos 

contemporâneos teriam aberto mão da proteção coletiva e sensação de segurança 

em prol da perseguição dos seus interesses particulares e, nessa troca, se 

encontrariam inseguros e incapazes de desfrutar dos benefícios individuais adquiridos. 

Estes sujeitos se veem perdidos em meio a uma miríade de estímulos que anestesiam 

os sentidos, tornando o prazer numa sensação efêmera e sem grandes 

consequências positivas. Esses sujeitos se tornam em “solitários caçadores de 

                                                 
3 “Como observou Theodor Adorno, ‘[o terror] ante o abismo de eu é removido pela consciência de não 
estar ligado a nada muito diferente da artrite ou da sinusite’. Ocupados como estamos em combater ou 
manter à distância uma sempre crescente variedade de alimentos venenosos, de substâncias que 
engordam, de emanações cancerígenas, de estilos de vida prejudiciais à saúde e uma miríade de 
aflições que ameaçam a boa forma física, sobra pouco tempo (e esperamos que na verdade não sobre 
nenhum) para ficar remoendo sobre a futilidade disso tudo”. (BAUMAN, 2005: 50) 
4 “Ser ontologicamente seguro é ter, no nível do inconsciente e da consciência prática, ‘respostas’ para 

questões existenciais fundamentais que toda vida humana de certa maneira coloca”. (GIDDENS, 2002: 
49) 
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sensações” (Ibidem), ávidos por um novo estímulo, por uma nova aventura que possa 

salvá-los do caráter blasé (SIMMEL, 2005) que tomou conta das suas vidas: 

A essência do caráter blasé é o embotamento em relação à distinção das 
coisas, não no sentido de que elas não sejam percebidas, como no caso dos 
parvos, mas sim de tal modo que o significado e o valor das distinções das 
coisas, e com isso das próprias coisas, são sentidos como nulos. Elas 
aparecem ao blasé em uma tonalidade acizentada e baça, e não vale a pena 
preferir umas em relação às outras. Essa disposição anímica é o reflexo 
subjetivo fiel da economia monetária completamente difusa. À medida que o 
dinheiro compensa de modo igual toda a pluralidade das coisas, exprime 
todas as distinções qualitativas entre elas mediante distinções do “quanto”; à 
medida que o dinheiro, com sua ausência de cor e indiferença, se alça a 
denominador comum de todos os valores, torna-se o mais terrível nivelador, 
corrói irremediavelmente o núcleo das coisas, sua peculiaridade, seu valor 
específico, sua incomparabilidade. (SIMMEL, 2005: 37) 

Esse processo de individualização conduzido à busca das satisfações assume 

um caráter de constante mutabilidade, um efêmero oriundo da constante troca, da 

constante busca do novo. Esse caráter blasé está vinculado a prazeres e objetivos 

individuais. O sujeito blasé não deixa de buscar estímulos e prazeres, o que o 

caracteriza não é a inação, mas sim uma postura de indiferença, tratando cada 

estímulo como uma experiência que antecede outro estímulo. Nessa medida, as 

ações individuais são guiadas sem nenhum sentido maior do que a busca da 

satisfação dos desejos efêmeros, não há um princípio moral previamente dado que 

limite ou delineie as ações dos sujeitos, há apenas o estímulo à ação (GAGO, 2018). 

O sujeito contemporâneo apresenta característica do blasé conforme vai se dedicando 

aos seus interesses de modo cada vez mais intenso e ininterrupto. 

Em meio a esse esforço, vai ganhando maior destaque a dimensão do 

consumo, na medida em que a intensificação da individualização desse sujeito vai na 

direção oposta do fortalecimento de valores coletivos. Esse consumo surge como 

produto da atribuição – realizada pelas instituições afetadas pela racionalidade 

neoliberal – ao sujeito da responsabilidade das suas ações e enquanto distração dos 

desconfortos subjetivos oriundos das incertezas da sociedade de risco. É atribuído ao 

sujeito a obrigação de valorar as suas ações e de atribuir a elas sentidos simbólicos 

que ultrapassem os seus limites materiais. Em meio à realidade capitalista, o consumo 

desenfreado surge como possibilidade de busca incessante de sentido acompanhada 

de distração do desconforto produzido por essa busca: 

Devemos concluir, com isso, que há uma “dessimbolização do mundo”? 
Provavelmente seria melhor dizer que a estrutura simbólica é alvo de uma 
instrumentalização por parte da lógica econômica capitalista. Esse é o sentido 
que podemos dar ao que Lacan chamou de “discurso capitalista”. As 
identificações com cargo, funções, competências próprias da empresa, assim 
como a identificação com grupos de consumo, sinais e marcas da moda e da 
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publicidade, funcionam como submissões substitutivas em relação aos 
lugares ocupados na família ou ao status na cidade. A manipulação dessas 
identificações pelo aparato econômico faz delas “ideais voláteis do eu, sem 
constante remodelação”. Em outras palavras, a identidade tornou-se um 
produto consumível. (DARDOT; LAVAL, 2016: 368) 

O questionamento de uma possível dessimbolização surge juntamente com o 

processo da individualização, com a responsabilidade assumida pelos sujeitos de 

fabricarem para si os seus objetivos e trajetórias sociais. No entanto, não há apenas 

a aceitação dessa responsabilidade. Os sujeitos não reivindicaram para si esse papel 

“senhores do seu destino”. Há também um movimento institucional que opta por deixar 

de impor e demandar comportamentos, optando pela estimulação e da liberalização 

das paixões individuais (DUFOUR, 2013; LEMKE, 2001). Esse esforço direcionado à 

liberalização dos interesses individuais é relevante na medida em que contribui para 

o processo de individualização dos sujeitos. Estes passam a encontrar cada vez 

menos limites, cada vez mais estímulos que os exortam à realização dos seus desejos 

e das suas vontades, ainda que estes não sejam condizentes com a moral social. 

 

2.3  REFLEXIVIDADE E AGÊNCIA 

 

Ainda que seja um debate exaustivamente discutido nas ciências sociais, o 

processo de individualização merece ser elaborado porque ele afeta diretamente as 

instituições e os sujeitos que constituem as sociedades contemporâneas. Em função 

de uma sociedade cada vez mais conectada em redes (CASTELLS, 2013), há 

processos sociais que, até certo ponto, se repetem, sendo manifestados em diferentes 

localidades. Essa discussão ao redor do processo de individualização busca trazer à 

tona elementos gerais que podem ser associados ao desenvolvimento das instituições 

e dos sujeitos segundo os moldes mais gerais do neoliberalismo. Todavia, essa 

discussão não tem como objetivo apontar os elementos gerais como suficientes para 

o entendimento da racionalidade neoliberal. Esse capítulo funciona como um ponto 

de partida, como um primeiro passo no sentido de apreender as sutilezas da razão 

neoliberal. Essa característica geral que não dá ênfase às particularidades históricas 

e sociais age como um primeiro esboço, um esforço que inicia um processo de 

delineamento que, nos demais capítulos, será descrito com maiores detalhes. 

Esse esforço inicial é voltado tanto para o objetivo de traçar contornos gerais 

quanto para enfatizar a agência, a capacidade de apropriação de valores e o uso da 

racionalidade por parte dos sujeitos. O debate ao redor do processo de 
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individualização, além de indicar um enfraquecimento de valores compartilhados e do 

aumento do mal-estar oriundo da sociedade de risco, também indica o 

desenvolvimento e a complexificação do sujeito no que diz respeito à sua capacidade 

de racionalização, à sua capacidade de atribuir valores à sua realidade social, cabe a 

ele cada vez mais produzir. Por isso, para entender a razão neoliberal, é preciso levar 

em consideração a dimensão individual da racionalidade, isto é, a capacidade dos 

sujeitos de apreenderem a sua realidade social e tecerem lógicas próprias com base 

nas informações e demais elementos disponíveis: 

Se não enxergamos que todos os agentes ocupam uma posição de 
apropriação em relação ao mundo social, que constituem e reconstituem em 
suas ações, deixamos de captar num nível empírico a natureza do 
empoderamento humano. A vida social moderna empobrece a ação individual, 
mas favorece a apropriação de novas possibilidades; ela é alienante, mas ao 
mesmo tempo, de maneira característica, os homens reagem contra as 
circunstâncias sociais que acham opressivas. (GIDDENS, 2002: 163). 

Na reflexividade de Giddens, esse sujeito não é um mero joguete das forças 

sociais, uma peça controlada pelas instituições sociais. Ele possui agência, o modo 

como apreende a sua realidade afeta tanto as suas escolhas quanto o mundo ao seu 

redor, ele não apenas reproduz e mantém o tecido social. Essa conjuntura faz eco aos 

estímulos produzidos pelo Estado, à forma como ele exorta os sujeitos a buscarem 

por si mesmos as suas paixões e vontades. Em meio a essa modernidade, 

intensificada pelos preceitos neoliberais, o sujeito não é um átomo que circula a 

despeito das instituições, mas lhe é atribuído um papel cada vez maior de 

responsabilidade pelo seu próprio destino. 

A problematização do aumento dessa responsabilidade é sociologicamente 

relevante na medida em que, para que seja possível o entendimento dos movimentos 

contidos nos preceitos neoliberais, é preciso a consideração de fatores que não se 

limitem às instituições neoliberais. Ainda que haja uma enorme importância atribuída 

ao papel das instituições, é preciso que seja dada a devida importância ao modo como 

os sujeitos incorporam os valores disseminados pelos preceitos neoliberais, caso 

contrário, será proposta como alternativa um mero retorno a uma realidade social 

marcada por um Estado forte e dominante: 

Nessa perspectiva, o neoliberalismo é muito mais que uma doutrina dos think 
tanks imperiais e está muito mais presente do que boa parte do progressismo 
latino-americano gostaria de assumir. E isso porque desafia a ideia de que 
seu oposto é a “volta ao estado”, entendida em termo uma “autonomia – 
contratual ou do significante puro – do político”, tal como proposta pela teoria 
do populismo. Levar a sério a articulação entre neoliberalismo e 
subjetividades populares implica a exigência de recriar conceitos aptos – 
território, valor, economia etc. – para compreender a dinâmica complexa que 
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alcança o âmbito político quando é capaz de acolher em si todas as capas do 
real. Trata-se de outro modo de ler aquela advertência de Marx: “o real é 
multiplamente determinado”. (GAGO, 2018: 23) 

Daí o esforço voltado para mobilizar essa discussão a respeito do processo 

de individualização em meio aos preceitos neoliberais. O sindicato tomado como 

objeto de estudo nesse trabalho é influenciado por esses preceitos, assim como os 

trabalhadores que o compõem. O neoliberalismo e as suas medidas não partem 

unicamente das instituições, do Estado e das empresas. Para problematizá-lo e 

discuti-lo, é preciso a mobilização de certos mecanismos que constituem a 

racionalidade dos sujeitos contemporâneos, uma vez que é essa racionalidade que 

será mobilizada na hora do sujeito calcular e decidir quais são as melhores estratégias 

a serem empregadas para que possa atingir os seus objetivos. Os passos racionais 

que ele traça são influenciados diretamente pelos elementos discutidos nesse capítulo. 

Dessa forma, suas escolhas serão influenciadas fortemente por essa razão pautada 

na individualização, na busca e no estímulo dos seus interesses individuais. As 

estratégias sindicais levarão em consideração esses elementos, assim como os 

trabalhadores decidirão a validade da participação sindical, sendo influenciados por 

esses preceitos. 

O processo de individualização, acelerado pela racionalidade neoliberal, 

diminui a atratividade do discurso coletivo tradicionalmente mobilizado pelos 

sindicatos. A aproximação dos tipos de razão, também intensificadas pelo 

neoliberalismo, potencializa a procura de alternativas que não se limitam às 

alternativas propostas pelo discurso sindical, os sujeitos contemporâneos têm a seu 

dispor uma miríade de opções, assim como dispõe de discursos e estímulos que 

exortam a busca dessas possibilidades. A redução dos limites morais às ações e 

estratégias mobilizados também criam essa conjuntura que leva o sujeito à busca do 

novo, do inaudito. Tais fenômenos sociais, ainda que mobilizados na sua generalidade, 

afetam a racionalidade posta nas ações sociais, assim como ajudam a construir 

valores que, até certo ponto, são determinantes no que diz respeito ao modo como os 

sujeitos decidem se relacionar com outros sujeitos e com as instituições sociais. 
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3  ESTADO E NEOLIBERALISMO 

 

No capítulo anterior foi desenvolvida uma discussão que girou ao redor do 

processo de individualização e da forma como esse processo influencia a formação 

das construções racionais dos sujeitos em meio a mecanismos sociais típicos da 

modernidade e influenciados pelos preceitos neoliberais. Esse capítulo irá se deter na 

questão do Estado e na forma como suas ações afetam diretamente sujeitos, 

governos e demais instituições sociais, discutindo a sua influência na constituição 

desses elementos sociais. Se, no capítulo anterior, houve maior atenção voltada a 

questões próprias à individualidade, esse capítulo buscará discutir a respeito da 

relevância do Estado no neoliberalismo, tanto no que diz respeito ao seu papel na 

manutenção material e cognitiva desses preceitos quanto na forma como estes o 

afetam.   

Essa discussão é importante na medida em que se posiciona contra certos 

preceitos neoliberais que professam o fim do Estado como a solução para os 

problemas voltados a uma suposta ineficiência econômica, assim como também o 

vincula a impactos negativos produzidos por um plano de atuação mais preocupado 

em acolher os sujeitos do que a estimulá-los a alcançar as suas potencialidades. Essa 

perspectiva ignora o vital papel que o Estado exerce nas dinâmicas sociais, ajudando 

a moldá-las e lhes prestando suporte material e simbólico. Essa discussão também 

busca se opor a argumentações econômicas que dão ênfase aos mercados e demais 

aspectos financeiros em detrimento de fatores históricos, culturais e sociais 

(CARDOSO, 2003). Nessa medida, esse capítulo busca apontar a forma como o 

Estado se relaciona com os mais variados agentes sociais, determinando práticas e 

estratégias, mas também sendo influenciado por eles, não podendo ser pensados 

separadamente. A discussão a respeito do Estado demanda a articulação com outras 

esferas da realidade social, tanto para apontar a extensão dos efeitos estatais quanto 

para demonstrar o quão impactado por essas instituições ele é. O Estado não age 

como uma instituição fechada, ele não cria a si mesmo e se reproduz 

independentemente das demais instituições e agentes sociais. Daí que, falar sobre o 

Estado implica num diálogo com outras esferas da realidade social. 
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3.1  SOBERANIA E GOVERNANÇA 

 

O Estado “[…] não deve ser julgado por sua capacidade de assegurar sua 

soberania sobre um território, segundo a concepção ocidental clássica, mas pelo 

respeito que demonstra às normas jurídicas e às “boas práticas” econômicas da 

governança” (DARDOT; LAVAL, 2016: 276). Essa governança ocorre através do modo 

como os sujeitos orientam as suas ações, como preparam os seus corpos de modo a 

seguir a ordens previamente estipuladas. Essa mudança de foco do Estado, da 

soberania para a governança, implica não no controle das ações, não na imposição 

de comportamentos específicos, mas sim no estímulo de determinados 

comportamentos, na liberdade para que os sujeitos possam agir de acordo com os 

seus interesses particulares. Essas características são condizentes com o Estado 

neoliberal, segundo Harvey: 

Neoliberalismo é em primeiro lugar uma teoria de práticas políticas e 
econômicas que propõe que o bem-estar pode ser alcançado mais facilmente 
através da liberalização das empresas individuais, liberdades e habilidades. 
Dentro de uma instituição caracterizada por um forte direito de propriedade 
privada, livre mercado, e livre negociação. O papel do estado é criar e 
preservar um cenário institucional apropriado para essas práticas. O estado 
tem que garantir, por exemplo, a qualidade e integridade do dinheiro. Deve 
também preparar o exército, defesa e polícia e estruturas legais e funções 
requeridas para proteger os direitos de propriedade privada e pra garantir, 
pela força se necessário, o funcionamento adequado dos mercados. 
(HARVEY, 2005: 2) (Tradução nossa) 

Para Foucault (LEMKE, 2001), o Estado neoliberal está mais preocupado em 

permitir que os sujeitos tenham liberdade para agir do que em coagir e punir as suas 

ações. No entanto, essa liberdade é condicionada ao mercado e aos interesses 

econômicos que o constituem. Nessa medida, esse Estado pautado na governança 

não impõe, mas estimula. Age dessa forma ao buscar criar uma conjuntura na qual os 

sujeitos se sintam inclinados a agir segundo os seus interesses, não sendo coagidos 

por leis e valores morais, tendo liberdade para buscar a satisfação dos seus desejos 

e a concretização dos seus objetivos. O Estado neoliberal pauta o seu crescimento 

não no planejamento minucioso das ações a serem tomadas pelas instituições 

públicas ou na intervenção direta nos mercados, tampouco no cerceamento do sujeito 

e na imposição de valores morais e éticos rígidos a serem seguidos. De modo a 

dinamizar e potencializar o crescimento, o Estado neoliberal estimula os sujeitos a 

buscarem constantemente o seu aprimoramento pessoal, de modo a sempre 

desejarem mais e conquistarem mais (DARDOT; LAVAL 2016). Entretanto, agir de 

acordo com os princípios da governança não implica na total liberalização das ações 
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individuais, não significa que os sujeitos estejam livres para fazer o que desejarem 

sem a presença de um Estado pronto para intervir. Esse constante estímulo à busca 

do novo não é indiscriminado, tampouco independe das ações das estatais e 

institucionais, tendo como foco apenas o indivíduo. O Estado não abdicou do seu 

papel enquanto entidade coercitiva, práticas que não sejam condizentes com os seus 

preceitos são combatidas e neutralizadas: 

Uma contradição surge, por um lado, entre um individualismo sedutor mas 
alienante e pelo outro pelo desejo de uma vida coletiva significativa. Enquanto 
indivíduos são supostamente livres para escolher, eles não devem escolher 
construir fortes instituições coletivas (como sindicatos) em oposição a fracas 
associações voluntárias (como organizações de caridade). Eles 
definitivamente não deveriam escolher se associar para criar partidos 
políticos com o objetivo de forçar o estado a intervir ou eliminar o mercado. 
(HARVEY, 2005: 69) (Tradução nossa) 

Organizações e movimentos sociais são vistos como empecilhos pelo Estado 

neoliberal porque eles atrapalham os mercados na medida em que dão voz às 

demandas dos sujeitos. Estes, no neoliberalismo, são vistos como corpos que, através 

de um contrato, cederam seu tempo e força de trabalho (Gago, 2018). O 

neoliberalismo parte do princípio de que esse contrato foi acordado de forma 

consensual e igual, isto é, os agentes que participaram dessa negociação dispõem de 

informações semelhantes e, deliberadamente, aceitaram as condições apresentadas. 

Qualquer reclamação após o a concordância do contrato apenas atrapalha a produção 

e, portanto, atrapalha o mercado, resultando na necessidade da intervenção estatal. 

Nessa medida, as condições da intervenção estatal não estão vinculadas a 

preocupações e valores morais, mas sim à lógica do mercado, por isso: 

A concorrência não é considerada, então, como na economia ortodoxa, 
clássica ou neoclássica, uma condição para o bom funcionamento das trocas 
no mercado; ela é a lei implacável da vida e o mecanismo do progresso por 
eliminação dos mais fracos. Profundamente marcado pela “lei da população 
da Malthus, o evolucionismo spenceriano conclui bruscamente que o 
progresso da sociedade e, mais amplamente, da humanidade supõe a 
destruição de alguns de seus componentes. (DARDOT; LAVAL, 2016: 53) 

O Estado não está preocupado com a segurança dos sujeitos, isto é, ele age 

com base nos parâmetros que buscam manter a proteção do direito à propriedade 

privada e ao estímulo às liberdades individuais, se posicionando de modo a preservar 

a concorrência entre os agentes e a vigência dos termos estipulados nos contratos 

sociais formados. Está preocupado com as questões da ordem da governança, no 

modo como os sujeitos são capazes de conduzir as suas próprias vidas: 

A arte de governar se transforma radicalmente: trata-se agora de respeitar a 
proliferação de iniciativas, de não as limitar, enfim: governar é “saber como 
dizer sim a esse desejo”. Desejo como sinônimo de iniciativa livre, como 
impulso de desenvolvimento do próprio capitalismo. O contraponto ao 
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soberano hobbesiano é contundente: este se forma quando os homens são 
capazes de renunciar a seus desejos para dar lugar a uma autoridade política 
unificada. Mas, num governo que suscita e promove o desejo, a ordem já não 
é mais assegurada pela totalização efetuada a partir da perspectiva do 
soberano. Pelo contrário, a eficácia de governar consiste em liberar a 
interação de uma pluralidade de fins específicos, por si só diversos. (GAGO, 
2018: 229) 

Essa arte de governar praticada pelo Estado neoliberal pautada na liberação 

dos desejos e das vontades individuais toma como ponto de partida e como objetivo 

final o indivíduo, isso na medida em que esses indivíduos agem com base em 

interesses que não atendem à coletividade, mas a um punhado de agentes capazes 

de concretizar os seus objetivos. A liberdade da qual ele desfruta não é incondicional, 

ela existe na medida em que os indivíduos atendem ao credo neoliberal, isto é, à 

defesa da propriedade privada e do livre mercado. Esses princípios pautados na 

governança buscam incentivar a iniciativa individual em detrimento das soluções 

baseadas na coletividade: 

Para protegê-los contra o medo do populismo – fascismo, comunismo, 
socialismo, populismo autoritário e até mesmo a escolha da maioria – os 
neoliberais tem de colocar fortes limites na governança democrática, 
dependendo de meios não democráticos e não institucionais (como a 
Reserva Federal ou o FMI) para fazer as decisões.  (HAREY, 2005: 69) 
(Tradução nossa) 

 

3.2  QUADROS TÉCNICOS 

 

De modo a não depender perigosamente de partidos políticos e de valores 

coletivos, o Estado neoliberal acaba dando grande ênfase ao conhecimento técnico, 

oriundo da busca pelo aperfeiçoamento individual. Esses quadros técnicos atendem 

ao mito do indivíduo neoliberal, reproduzindo a crença de que a busca pelo 

aperfeiçoamento individual é a melhor solução para os problemas enfrentados pelo 

Estado. Esses técnicos seriam então capazes de oferecer mecanismos para que os 

sujeitos e os governos possam agir de acordo não com a coletividade, mas com a 

lógica técnica. Dessa forma, o FMI, por exemplo, surge como uma espécie de 

consultor técnico que produz respostas e mecanismos a ser aplicados pelos governos 

e pelas empresas, havendo sempre o cuidado de preservar as máximas neoliberais. 

Dardot e Laval mostram que esses técnicos não apenas funcionam em grandes 

instituições como o FMI, há também aqueles que trabalham em menor escala 

afetando diretamente os sujeitos no nível individual, os livros de autoajuda e a 

programação neurolinguística têm essa característica, produzindo mecanismos e 
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discursos pautados na solução dos desafios vividos pelos sujeitos através da 

individualidade e do aprimoramento de si: 

Diferentes técnicas, como coaching, programação neurolinguística (PNL), 
análise transacional (AT) e múltiplos procedimentos ligados a uma “escola” 
ou “guru” visam a um melhor “domínio de si mesmo”, das emoções, do 
estresse, das relações com clientes ou colaboradores, chefes ou 
subordinados. Todos têm como objetivo fortalecer o eu, adaptá-lo melhor à 
realidade, torná-lo mais operacional em situações difíceis. Todos têm sua 
história, suas teorias, suas instituições correspondentes. O que nos interessa 
como saberes psicológicos, com um léxico especial, autores de referência, 
metodologias particulares, modos de argumentação de feição empírica e 
racional. O segundo aspecto é que se apresentam como técnicas de 
transformação dos indivíduos que podem ser utilizadas tanto dentro como 
fora da empresa, a partir de um conjunto de princípios básicos. (DARDOT; 
LAVAL, 2016: 339) 

O conteúdo produzido por esses quadros técnicos cria discursos e práticas 

sustentados na individualidade, na oposição à coletividade. São mobilizados de modo 

a estimular a ação e liberdade individual, tendo como foco um conjunto bem específico 

dos limites dessas ações e liberdade. O Estado neoliberal não é estruturado com base 

no cerceamento e em rígidas e constantes intervenções, mas no estímulo à um tipo 

de liberdade que obedece a regras muito bem delineadas. Esse constante esforço 

realizado pelo Estado acaba por instigar nos sujeitos uma cultura individualista, 

pautada na competição e na desconfiança de soluções pautadas na coletividade. O 

estímulo estatal é voltado para a busca de soluções que não contestem a realidade 

social, que não proponham novas possibilidades e arranjos políticos, mas que 

encontre na individualidade as soluções necessárias. Por isso, há uma menor 

limitação no que diz respeito a repostas que transgridam a lei, mas que sejam capazes 

de oferecer soluções não coletivas: 

O programa neoliberal não procura criar uma sociedade disciplinadora nem 
uma sociedade normalizadora, ele é caracterizado pelo fato de que cultiva e 
otimiza diferenças. É, portanto, nem necessário nem desejável para uma 
sociedade exibir conformidade sem restrições. Pelo contrário, a sociedade 
pode viver satisfeita com certo grau de criminalidade, a qual não é um sinal 
de disfunção social, mas sim de que a sociedade funciona adequadamente, 
regulando até mesmo a distribuição da criminalidade. (LEMKE, 2001: 199) 
(Tradução nossa) 

Essas medidas neoliberais buscam não moralizar as soluções encontradas, 

se esforçando para não criar uma conjuntura uniforme, na qual os sujeitos possam 

empregar estratégias e agir de modo padronizado. Para o bom funcionamento das 

instituições neoliberais (DARDOT; LAVAL, 2016), é preciso que haja espaço para o 

imprevisto, para que os sujeitos sejam capazes de buscar e produzir o novo, de modo 

a dinamizar as relações dentro do mercado e, consequentemente, as relações na 

sociedade. Na medida em que o Estado tenta não moralizar e sancionar as estratégias 
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produzidas pelos sujeitos, ele tende a naturalizar os acontecimentos. Estes apenas se 

sucedem, são frutos das ações individuais, consequências da busca pela satisfação 

dos desejos, meros resultados, sejam eles esperados ou não: 

Ao mesmo tempo que se governa o desejo, ele também é fomentado. Por 
isso, à primeira vista, é um modo paradoxal de governar por meio da liberação 
e não da restrição do fazer. A economia se converte num mundo de gestão 
do imprevisto – através de técnicas de segurança – que toma cada 
acontecimento como um fenômeno natural” e, portanto, como algo que não é 
nem um bem nem um mal, mas aquilo que “é o que é”. O acontecimento se 
naturaliza. (GAGO, 2018: 230) 

Essa naturalização não se limita apenas aos sujeitos na sua individualidade, 

afetando tanto instituições sociais quanto nações. Mesmo o material produzido pelos 

quadros técnicos com países e instituições em mente toma como foco não a dimensão 

da coletividade e da coesão social, mas a preservação dos valores do mercado. Os 

valores comuns elaborados e defendidos se resumem às condições de manutenção 

da livre competição entre os mercados de diferentes países. Espera-se que, para 

manter a competitividade, os países atendam a certos princípios comuns que acenem 

para possíveis investidores com o comprometimento com as regras neoliberais: 

Como respeitam as regras da corporate governance, os investidores 
estrangeiros esperam que os dirigentes locais adotem as regras da state 
governance. Podemos ver, desse modo, que esta última consiste em pôr os 
Estados sob o controle de um conjunto de instâncias supragovernamentais e 
privadas que determinam os objetivos e os meios da política que deve ser 
conduzida. Nesse sentido, os Estados são vistos como uma “unidade 
produtiva” como qualquer outra no interior de uma vasta rede de poderes 
político-econômicos submetidos a normas semelhantes. (DARDOT; LAVAL, 
2016: 277) 

Nessa medida, há certas semelhanças entre as expectativas dos técnicos 

neoliberais voltadas para os governos locais, para os sujeitos e para as instituições 

sociais. Espera-se que haja um foco ininterrupto no sentido da preservação da 

competição, da possibilidade dos mais diversos agentes se colocarem em posição de 

disputa ao mobilizar as mais variadas estratégias. Espera-se que tanto os sujeitos 

quanto os governos respeitem a liberdade individual e coíbam a procura por soluções 

coletivas que caminhem em outra direção que não a do livre mercado. Há também o 

constante incentivo ao aprimoramento de si, uma vez que a competição nunca acaba 

e, portanto, uma conquista momentânea não significa o fim da “batalha”. Dardot e 

Laval (2016) tomam o neoliberalismo como sendo muito mais do que um conjunto de 

regras econômicas que influenciam o mercado internacional. O neoliberalismo é uma 

forma de produção de racionalidades e de valores, englobando e influenciando todas 

as dimensões da realidade social. Produz novas relações e dinâmicas, afeta 
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significativamente as estruturas sociais, não podendo ser vinculado somente ao 

campo econômico. 

 

3.3  NEOLIBERALISMO – FENÔMENO SOCIAL ENRAIZADO 

 

O neoliberalismo é um fenômeno social enraizado (POLANYI, 2012), 

produzindo efeitos que repercutem nas mais diversas esferas da realidade social, 

sendo também afetado por elas. Estes princípios mobilizados pelos sujeitos não fazem 

parte apenas do cálculo racional do homem econômico, são movimentos racionais 

que tomam como base não só interesses pragmáticos, mas também valores 

emocionais e tradicionais. Esta razão não é só uma ferramenta para ser aplicada no 

mercado de trabalho, é um mecanismo cognitivo que pode ser aplicado em todas as 

etapas da vida social do sujeito: 

A resposta não é e não pode ser limitada apenas aos aspectos “negativos” 
das políticas neoliberais, isto é, à destruição programada das 
regulamentações e das instituições. O neoliberalismo não destrói apenas 
regras, instituições, direitos. Ele também produz certos tipos de relações 
sociais, certas maneiras de viver, certas subjetividades. Em outras palavras, 
com o neoliberalismo, o que está em jogo é nada mais nada menos que a 
forma de nossa existência, isto é, a forma como somos levados a nos 
comportar, a nos relacionar com os outros e com nós mesmos. O 
neoliberalismo define certa norma de vida nas sociedades ocidentais e, para 
além dela, em todas as sociedade que as seguem no caminho da 
“modernidade”. (DARDOT; LAVAL, 2016: 16) 

Nessa medida, Dardot e Laval retomam o conceito de cuidado de si 

(FOUCAULT, 2004), apontado as formas como os sujeitos contemporâneos são 

levados a produzirem os seus corpos e a sua subjetividade, de modo a serem capazes 

de lidar com as inúmeras demandas que caracterizam as relações sociais num mundo 

pautado pelo sistema neoliberal. Os sujeitos tratam os próprios corpos como um 

capital imbuído de imenso potencial que pode ser aprimorado através do esforço 

individual, através da busca do controle do corpo e da mente, do acúmulo de 

ferramentas capazes de submeter o corpo às necessidades neoliberais. 

Essa razão que afeta esse tratamento do sujeito para consigo é fortemente 

influenciada pela argumentação de Dardot e Laval que, seguindo os passos de 

Foucault, argumentam que, no neoliberalismo, há uma espécie de amálgama, uma 

fusão entre a empresa e o sujeito. Este concebe o seu corpo como um capital, como 

uma empresa que deve ser trabalhada e cujos investimentos devem trazer retornos 

imediatos. O sujeito contemporâneo cuida do seu corpo seguindo princípios 

semelhantes aos da administração de empresas, sua subjetividade e a sua razão 
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estando em sintonia com as regras do mercado. A influência direta das instituições foi 

substituída por essa ação interna. Os sujeitos não precisam ser guiados e 

constrangidos a agir de acordo com os preceitos neoliberais porque, desde o começo, 

apreendem a sua existência em meio a esses princípios, guiando suas ações e 

escolhas com base nas regras e limites impostos pelo mercado neoliberal. Não 

precisam mais de ações diretas e invasivas, uma vez que os valores que utilizam para 

apreender a sua realidade social já estão sob influência da razão neoliberal. Nessa 

medida, o Estado não precisa “forçar” os sujeitos a agir de determinada maneira, visto 

que já há uma predisposição à aceitação e aplicação dos valores neoliberais. Cabe 

ao Estado neoliberal manter os estímulos e garantir a manutenção das condições 

sociais que perpetuem a racionalidade neoliberal. 

 

3.4  ESTADO E CULTURA 

 

Discutir o modo como o Estado aparece nas obras de Dardot e Laval (2016) 

e Foucault (2004) é importante na medida em que a produção da razão neoliberal não 

é um resultado produzido apenas pelas ações do Estado. Ele não é meramente uma 

manifestação totalitária que impõe um dever agir aos sujeitos, não é uma entidade 

monolítica que possui uma única origem e cala toda e qualquer oposição. Ele não é 

capaz de exigir que os sujeitos ajam exatamente de acordo com os seus interesses. 

Esse Estado neoliberal não é absoluto, não é um ente mágico que controla todas as 

ações dos sujeitos, tampouco existe à parte deles. É produto de relações sociais e de 

relações históricas, de esforços deliberados, assim como de consequências 

inesperadas e contingentes. Ora, o neoliberalismo que delineia as características do 

Estado não surgiu de forma planejada. Harvey (2005) argumenta que o neoliberalismo 

não começou como um plano bem delimitado, mas sim como uma consequência de 

uma série de movimentos, até certo ponto, aleatórios. Os movimentos ocorridos nas 

décadas de 1970 e 1980 que resultaram no neoliberalismo, tal qual é praticado hoje 

em dia, são produtos de casualidades históricas e políticas. O neoliberalismo 

enquanto um conjunto de valores, práticas e estratégias uniformes só pode ser 

observado, a partir, da década de 1990 com o Consenso de Washington. 

Além de não possuir uma origem linear, o neoliberalismo também depende de 

uma série de condições para que possa se desenvolver. Fourcaude-Gourrinchas e 

Babb (2002) mostram como o neoliberalismo necessita de um partido político forte no 



38 
 

poder, de intelectuais que difundam os seus benefícios na economia e na sociedade, 

assim como tem de se adaptar às particularidades culturais e sociais dos países que 

buscam implementá-lo. O neoliberalismo pode existir num Estado autoritário e 

ditatorial como o Chile de Pinochet ou na Inglaterra democrática de Thatcher. As 

autoras mostram que os preceitos do neoliberalismo não são uma “receita de bolo”, 

não precisando ser seguidas à risca para funcionarem e serem tomadas como o 

discurso chefe do país: 

Nós mostramos que o aumento da vulnerabilidade para movimentos de 
capitais internacionais representaram uma mudança especialmente crítica, 
que funcionou em favor de uma reorganização geral das políticas e 
economias de representação de acordo com as linhas do livre mercado. 
Segundo, nós argumentamos que a transição para o neoliberalismo em si foi 
altamente desigual no seu tempo, características e natureza. Condições 
institucionais locais e dinâmicas moldaram percepções da necessidade e os 
propósitos da liberalização econômica, e os canais capazes de difundir ideias 
neoliberais e influenciar políticas. (FOUCAUDE-GOURRINCHAS, M.; BABB, 
2002: 534) (Tradução nossa) 

Essas considerações mostram que o Estado neoliberal, assim como o 

mercado, está enraizado nas relações sociais (POLANYI, 2012), não podendo ser 

analisado como um fenômeno singular. O Estado é afetado pelas instituições e pelos 

sujeitos que os constituem. A naturalidade com a qual a competição é tratada é 

produto da influência do Estado, assim como das instituições e dos sujeitos. Por isso:   

Não basta constatar a continuidade da intervenção do Estado, ainda é preciso 
analisar de perto seus objetivos e os métodos que emprega. Muito 
frequentemente esquecemos que o neoliberalismo não procura tanto a 
“retirada” do Estado e a ampliação dos domínios da acumulação do capital 
quanto a transformação da ação pública, tornando o Estado uma esfera que 
também é regida por regras de concorrência e submetida a exigências de 
eficácia semelhantes àquelas a que se sujeitam as empresas privadas. 
(DARDOT; LAVAL, 2016: 272) 

Dessa forma, a análise das relações sociais influenciadas pelo neoliberalismo 

chega até a análise do Estado e ao modo como ele contribui para a reprodução de 

práticas que mantém o neoliberalismo e a competição de todos contra todos. Essa 

análise do Estado tanto o toma como um agente que fortalece o mercado neoliberal 

quanto como um agente que é influenciado pelas ações dos sujeitos. Ao mesmo 

tempo, o Estado não está preocupado em exercer a sua soberania, mas sim em 

governar. Essa palavra assume um sentido importante em de Dardot e Laval (Ibidem) 

e em Foucault (2004), na medida em que, para eles, governar não é simplesmente 

impor comportamentos aos outros: 

Enquanto o governo, hoje, é entendido apenas no seu sentido político, 
Foucault é capaz de mostrar que até o século XVIII o problema do governo 
estava localizado num contexto mais amplo. Governo era um termo discutido 
não apenas em tratados políticos, mas também em textos filosóficos, 
religiosos, médicos e pedagógicos. Para além de controlar a gerência do 



39 
 

estado administrativo, “governo” também significava questões para o cuidado 
de si, cuidado para a família e para crianças, gerência domiciliar, 
direcionamento da alma, etc. Por essa razão, Foucault define o governo como 
conduta, ou, mais precisamente, com a “conduta das condutas” e, portanto, 
um termo que varia entre “governo de si” e “governo de outros”. De forma 
geral, a história da governamentalidade em Foucault se aventura em 
demonstrar como a moderna soberania do estado e a moderna autonomia 
individual determinam reciprocamente o seu surgimento.  (LEMKE, 2001: 191) 
(Tradução nossa) 

Todavia, o modo como Dardot e Laval tomam a figura do Estado apresenta 

certos problemas na medida em que retomam algumas das considerações 

foucaultianas, havendo maior preocupação com as tecnologias de controle 

implementadas e o estímulo às empreitadas individuais do que com a atribuição de 

particularidades históricas e culturais, havendo, até certo ponto, uma generalização 

do conceito de Estado. Este, por vezes, é tomado como uma entidade intercambiável, 

não variando a sua localidade e o conjunto de elementos responsáveis pela sua 

formação. Fourcaude-Gourrinchas e Babb (2002) mostram que esse Estado não é 

invariável e independente das particularidades locais. Essa limitação é também 

destacada por Giddens: 

O Estado é aquilo que Foucault descreveu como a “tecnologia calculada da 
sujeição”; formulado de um modo amplo, a matriz disciplinar que supervisiona 
as outras. Se Foucault realmente acreditava nisso, para mim é no melhor dos 
casos, uma verdade parcial. Necessitamos não apenas de uma teoria sobre 
o “Estado”, mas de uma teoria dos Estados; e esse ponto acarreta 
implicações tanto “internamente” quanto “externamente”. (GIDDENS, 2011: 
322) 

O Estado não é apenas um instigador de práticas neoliberais, ele não apenas 

impõe. Ele também é afetado pelas relações sociais pautadas no neoliberalismo, 

também sendo moldado de acordo com a nova razão do mundo, isto é, a razão 

neoliberal, estando sujeito às necessidades contemporâneas que o levam a se 

reajustar, estando apto a lidar com a obrigação da produção eficaz, sempre 

preocupado com custos e rendimentos. O Estado não deve ser visto apenas como um 

instigador, como um ente imune às contingências da realidade, ele sofre processos 

sociais, houve algum ponto da sua história no qual ele teve de se reajustar, uma vez 

que ele não apenas causa, mas também é causado: 

A mudança na concepção e na ação do Estado imprimiu-se no vocabulário 
político. O termo “governança” tornou-se palavra-chave da nova norma 
neoliberal, em escala mundial. A própria palavra “governança” (gobernantia) 
é antiga. No século XIII, designava o fato e a arte de governar. Durante o 
período de constituição dos Estados-nações, o termo desdobrou-se 
progressivamente nas noções de soberania e governo. Reincorporado à 
língua francesa pelo presidente senegalês Léopold Sédar Senghor no fim do 
século XX, recuperou o vigor nos países anglófonos com o sentido de uma 
modificação das relações entre gerentes e acionistas até adquirir significado 
político e alcance normativo quando foi aplicado às práticas dos governos 
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submetidos às exigências da globalização. Nesse momento, tornou-se a 
principal categoria empregada pelos grandes organismos encarregados de 
difundir mundialmente os princípios da disciplina neoliberal, em especial pelo 
Banco Mundial nos países do Sul. (DARDOT; LAVAL, 2016: 275) 

Esse processo aponta certos movimentos que conduziram o Estado a essa 

convergência com a razão neoliberal, sugerindo relativa sujeição a determinados 

fenômenos sociais, mostrando que ele não é absoluto, mostrando a sua relação e sua 

dependência dos atores sociais, das instituições públicas e privadas, assim como dos 

quadros técnicos que compõem a sociedade. Falar sobre o Estado não implica em 

falar sobre uma entidade unívoca, mas sobre um agente cujas ações reverberam na 

sociedade, sendo capaz de influenciar significativamente, mas também estando 

sujeito a essas influências. Portanto, para falar sobre a ascensão do Estado neoliberal 

e do credo neoliberal, é preciso também falar sobre os demais agentes que constituem 

a realidade social. 

 

3.5  ESTADO E CAMPO SOCIAL 

 

Falar sobre o neoliberalismo numa região específica demanda uma discussão 

sobre o Estado em função da sua capacidade de influenciar os agentes individuais, 

as instituições sociais e o governo local. Todavia, problematizar o papel do Estado é 

só uma etapa. A discussão não se limita ao Estado, visto que ele é um ente que 

também é influenciado e moldado por agentes externos. Falar sobre o Estado que 

busca agir com base nos preceitos neoliberais implica na menção das instituições 

públicas e privadas e nas ações de agentes individuais. Essa relação complexa 

aparece em Colbari (2013) e na sua discussão sobre os campos sociais: 

O campo permite compreender como as ordens sociais locais são criadas, 
sustentadas e transformadas; define-se como “uma rede de relações 
objetivas entre posições” um espaço de disputas, no qual se luta pela 
condição de poder definir o jogo e os recursos necessários para a 
manutenção do domínio sobre o jogo. Configuram-se espaços de relações e 
inter-relações marcadas por confrontos, tensões e disputas entre atores 
locais, nacionais e agências multilaterais. Porém, na contraface da 
competição e do conflito, estão as possibilidades de aprendizado, os 
experimentos e a inovação no padrão das relações (cooperação, parcerias, 
acordos e coalizões) entre os diversos atores do campo, abrindo espaço para 
políticas públicas que, ao incorporar um tipo particular de protagonismo dos 
atores locais, estreitam os compromissos com perspectivas mais viáveis de 
promoção do bem-estar social e da cidadania. (Ibidem: 15) 

Ora, por mais poderosa que possa ser a influência do Estado, ele ainda é 

significativamente influenciado pelas demais instituições sociais. Esses campos 

sociais são arenas que abrigam os mais diversos conflitos de interesses, sem possuir 
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uma força hegemônica que seja capaz de determinar quais direções serão tomadas. 

O Estado, apesar de ser um dos principais agentes nessas disputas, pode vir a ser 

“derrotado” eventualmente, vendo outros objetivos que não os seus serem postos em 

prática. Os argumentos que tomam a discussão a respeito do neoliberalismo como 

sendo determinante para a compreensão da realidade social contemporânea 

(DARDOT; LAVAL, 2016; HARVEY, 2005; WACQUANT 2012) não buscam tomar o 

Estado como agente hegemônico, tampouco atribuem esse papel ao mercado ou a 

qualquer outra instituição. Esses autores centralizam seus argumentos na questão do 

neoliberalismo enquanto um conjunto de práticas, discursos, crenças e valores sociais 

que influenciam todos os agentes do campo social. O neoliberalismo não é mobilizado 

por um ente hegemônico, ele é mobilizado por todos os agentes envolvidos nas 

disputas dentro do campo. Seja o sujeito na sua individualidade ou uma rica nação, 

ambos estruturam as suas estratégias tendo como forte influência a razão neoliberal: 

Devemos entender, por isso, que essa razão é global, nos dois sentidos que 
pode ter o termo: é “mundial”, no sentido de que vale de imediato para o 
mundo todo; e, ademais, longe de limitar-se à esfera econômica, tende à 
totalização, isto é, a “fazer o mundo” por seu poder de integração de todas as 
dimensões da existência humana. Razão do mundo, mas ao mesmo tempo 
uma “razão-mundo”. (DARDOT; LAVAL, 2016: 16) 

Esse capítulo buscou apresentar alguns dos principais elementos que 

constituem o debate a respeito do Estado neoliberal. É importante destacar a 

dependência que o Estado tem das condições históricas, políticas e sociais da 

localidade a qual pertence. Se o capítulo anterior delineou um panorama que gira ao 

redor do processo de individualização e da forma como o sujeito apreende pra si a 

sua realidade através de elementos racionais, buscando manter uma discussão 

generalista que não dá destaque às particularidades locais, esse capítulo buscou 

apresentar uma discussão com caráter mais geral a respeito do Estado e da forma 

como se relaciona com os preceitos neoliberais e com os sujeitos que o constituem. 

Assim como no capítulo anterior, não houve grande esforço voltado no sentido de 

mobilizar particularidades locais, mas sim delinear, em traços gerais, elementos e 

argumentos comumente envolvidos na discussão a respeito do Estado e do 

neoliberalismo. 

Esses dois primeiros capítulos serviram como contextualizadores dos principais argumentos 

a serem mobilizados no decorrer desse trabalho. Seja no que diz respeito à esfera individual ou na 

esfera institucional, foram discutidos, em termos gerais conceitos que, de uma forma ou outra, serão 

dialogados com as particularidades encontradas na região. 
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4  CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

Esse capítulo possui uma abordagem mais histórica, se propondo a 

contextualizar algumas das principais características da região trabalhada, assim 

como apontar quais dessas características serão importantes para o decorrer do 

trabalho. 

A constante disputa e busca pela dominação dentro do campo social 

(BOURDIEU, 2011) implica num perpétuo movimento, numa intensa busca pelo 

desenvolvimento de novas estratégias que possam trazer vantagens, havendo um 

constante movimento de criação e superação dentro dessa disputa. Tal característica 

acaba dificultando o trabalho da análise social, dada a volatilidade dos campos sociais. 

Agentes sociais estão sempre buscando garantir a dominação dos demais agentes 

envolvidos, contribuindo para um constante movimento que resiste a análises 

demasiadamente generalizantes. 

Em meio a essas dificuldades voltadas à análise social, há também a 

influência das particularidades dos agentes envolvidos, uma vez que cada um desses 

agentes mobiliza valores diversos vinculados às suas próprias idiossincrasias, 

aumentando ainda mais a dificuldade desse desafio: 

O conceito de campo não facilita a acomodação da reflexão em 
generalizações teóricas, pois considera as possibilidades de 
vários projetos de desenvolvimento. Remete sempre a contextos 
específicos, às singularidades e pautas locais, incluindo as 
diversas possibilidades de arranjos econômicos, políticos e 
institucionais viabilizados pelos intercursos entre capital humano 
(os conhecimentos, as habilidades, as competências, em 
particular, a capacitação técnica e profissional dos agentes 
locais), capital social (fomento das relações de cooperação e 
confiança nos territórios, consolidando redes de conexão) e o 
capital físico empresarial (expansão das bases produtivas com 
foco em inovação e competitividade). (COLBARI, 2013: 16) 

A discussão do Estado com base nos valores da governança, 

governamentalidade e da razão neoliberal funciona na medida em que permite, até 

certo ponto, a normalização dos valores mobilizados pelos agentes. Isto é, todos os 

agentes envolvidos nesse trabalho são, de alguma forma, influenciados pelos valores 

neoliberais discutidos a partir das considerações do Estado neoliberal e do processo 

de individualização. Todavia, esses valores não são suficientes para delimitar essa 

discussão. É preciso que haja um foco voltado para algumas particularidades 

históricas e culturais da região trabalhada, visto que esses elementos afetam 
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significativamente o modo como os agentes atribuem valor às suas ações. Nesse 

sentido, essas considerações feitas a respeito da complexidade dos campos sociais 

é relevante na medida em que aponta a necessidade da análise de elementos 

particulares ao objeto estudado, não podendo haver apenas a mobilização de 

elementos teóricos que produzem conclusões generalizantes. Com base nessas 

considerações, esse capítulo tem como objetivo primário ressaltar alguns dos 

principais elementos históricos e culturais que afetaram a formação do sindicato dos 

metalúrgicos da região Sul Fluminense. 

 

4.1  ATRATIVOS DO SUL FLUMINENSE 

 

Essa sessão busca contextualizar algumas das principais mudanças ocorridas 

na região Sul Fluminense que afetaram diretamente os caminhos seguidos pelo 

sindicato dos metalúrgicos. Essa contextualização toma a privatização da CSN como 

momento emblemático e divisor de águas, momento que simboliza as mudanças das 

direções e os desafios vividos pelo sindicato. As estratégias próprias do novo 

sindicalismo, tão bem sucedidas na década de 1980, tiveram de ser alteradas, tendo 

de ser repensadas com base nos novos desafios e mudanças surgidas. 

Tais mudanças extrapolam o campo político e econômico, reverberando no 

espaço físico (HARVEY, 2004) dos municípios e no modo como os moradores da 

região interagem uns com os outros (SENNETT, 1999). A potência dessas mudanças 

se deve, em parte, ao fato das mudanças não serem produzidas unilateralmente, isto 

é, as fábricas não simplesmente surgiram e começaram a produzir efeitos na região, 

os sujeitos que participaram desse processo contribuíram ativamente na sua 

construção. Houve um intenso trabalho racional voltado para a atração dessas 

empresas. Atores locais uniram forças, mobilizando sujeitos e instituições, investindo 

imensas quantias de capital financeiro, político e social nesse esforço (LIMA, 2005), 

resultando na produção de condições atrativas para uma série de empresas 

vinculadas à indústria automobilística, como, por exemplo, a MAN Volkswagen e o 

grupo PSA Peugeot Citroën no final da década de 1990 e no começo dos anos 2000. 

Um caso exemplar desse comprometimento e das mudanças espaciais e 

econômicas provocadas está contido na formação do município de Porto Real. Até o 

final da década de 1990, Porto Real pertencia ao município de Resende, mas, através 

do esforço de atores locais, a região conseguiu se emancipar, passando a ser um 
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município independente e abrigar a fábrica do grupo PSA Peugeot Citroën. O 

comprometimento desses atores pode ser observado através da doação de um 

território particular para a instalação da fábrica da Peugeot (SANTOS, 2018) e na 

participação do governo estadual ao participar diretamente do investimento que 

possibilitou a chegada do grupo PSA Peugeot Citroën a Porto Real (MIGUEL, 2009). 

Outra condição relevante para a chegada dessas empresas é o preço da força 

de trabalho brasileira: na relação custo e produtividade, ela é considerada uma das 

mais baratas do mundo (SANTOS, 2012). E, dentro desse cenário já vantajoso, os 

salários pagos nessa região são ainda mais baixos do que os oferecidos em outras 

localidades, como, por exemplo, no ABC paulista (RAMALHO, 2015). 

Tanto o oferecimento de financiamentos públicos quanto facilidades 

oferecidas por atores privados tiveram importância significativa na hora da escolha da 

localidade das fábricas. Tais concessões foram necessárias devido ao interesse de 

outras regiões pela implementação dessas fábricas, obrigando os municípios a 

oferecerem condições ainda mais atrativas, capazes de superarem as demais ofertas. 

Tal situação demanda a realização de um esforço coletivo, tanto as instituições 

públicas quanto agentes privados são impelidos a mobilizar suas ações 

conjuntamente, caso contrário, serão incapazes de oferecer condições competitivas e 

atrativas. Uma vez efetuada a conquista e a implementação da empresa, os esforços 

coletivos devem ser mantidos, visto que essas empresas se encontram numa posição 

vantajosa na medida em que dispõem de outras possíveis locações, as usando como 

barganha nas negociações por melhores condições. 

 Para além dessa constante competição intermunicipal, há o medo de que, 

devido aos avanços dos meios de produção (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009), as 

empresas possam trocar de localidades sem sofrer grandes prejuízos, aumentando a 

instabilidade da relação entre os municípios e essas empresas. Há um movimento 

duplo nessa relação: de um lado, as empresas investem em tecnologias capazes de 

otimizar a produção, diminuindo a necessidade das condições oferecidas pelos 

sindicatos e pelo setor público; do outro, as regiões tentam atrair essas empresas de 

modo que elas invistam o suficiente para que seja prejudicial para elas a troca de 

localidade (CARDOSO 2015). As empresas tentam diminuir a importância das 

particularidades da região e as instituições locais tentam aumentar a sua atratividade. 

Em meio a essa conjuntura, as ameaças da troca de localidade, por parte das 

empresas, assumem um caráter de corrida contra o tempo, visto que, os agentes com 
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maior potencial para a negociação serão aqueles que tiver melhor desenvolvido os 

seus objetivos. Se as empresas conseguirem desenvolver suas técnicas de produção 

de acordo com seus interesses, podem ignorar as ofertas de mão de obra barata e as 

isenções fiscais, demandando benefícios ainda melhores. Caso as instituições locais 

consigam fazer com que as empresas invistam significativamente na região, poderão 

diminuir os benefícios e vantagens oferecidos, uma vez que se encontrarão em uma 

posição na qual será prejudicial (para as empresas) a troca de localidade. 

 

4.2  ABANDONO E MONTADORAS 

 

Esse possível “abandono” produz duas consequências imediatas: constante 

esforço voltado para a manutenção da relação entre a região e a fábrica; e a 

disseminação da sensação de insegurança, visto que os trabalhadores e o sindicato 

local convivem com a possibilidade do abandono da região por parte das montadoras. 

Esse receio pode favorecer as negociações das empresas na medida em que podem 

exigir maior flexibilidade dos trabalhadores, assim como pode ser usado pelo próprio 

sindicato, na medida em que usam essa possibilidade para justificar suas ações 

menos combativas e contestatórias. 

Esse receio é relativamente recente, estando ligado diretamente ao 

desenvolvimento tecnológico e às estratégias econômicas de mercados secundários, 

uma vez que, na segunda metade do século XX, era possível traçar estratégias que 

contassem com uma maior garantia da permanência dessas empresas, como pode 

ser observado na relação das fábricas com a região paulista: 

A ideia subjacente era obrigar as empresas a avançar além de um ponto de 
não retorno, fazendo investimentos pesados em atividades como montagem 
de motores e estamparia, que garantissem a sobrevida da indústria. Ao abrir 
uma janela que reduzia enormemente os custos de entrada num mercado 
além de tudo cativo e, ao mesmo tempo, definir a data em que a cerraria, o 
governo explorou a crescente competitividade do setor introduzindo no 
cálculo estratégico das montadoras os custos decorrentes da perda do timing 
de oportunidade. Como consequência, entre 1953 e 1976 o país assistiria à 
chegada de Saab-Scania, Mercedes-Benz, Toyota e da Volvo (todas voltadas 
à fabricação de comerciais médio ou pesados, ou ambos). Chysler e Fiat se 
juntariam às três montadoras de automóveis já mencionados, completando o 
parque montador terminal. (CARDOSO, 2015: 29) 

O interesse despertado pela região não se limita às facilidades 

proporcionadas pelos empresários e pelo governo local. A inexistência de outras 

montadoras na região implicava na não história de um sindicato voltado às demandas 

da indústria automobilística (ABREU; BEYNON; RAMALHO, 2006), a não 
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necessidade das montadoras terem de lidar com trabalhadores que já possuíam uma 

identidade profissional formada há décadas representou um enorme atrativo, uma vez 

que essa identidade pode ser vinculada a uma postura mais combativa no trabalho, 

na medida em que os trabalhadores estarão menos sujeitos a aceitar mudanças nas 

suas rotinas, como pode ser observado na França (BEAUD; PIALOUX, 2009). Lá, 

havia décadas de história entre os operários, suas famílias e as fábricas. Já estava 

formada uma série de práticas e de interações dentro da fábrica que eram vinculadas 

diretamente à noção de identidade dos trabalhadores. Novos sistemas administrativos 

entravam diretamente em conflito com dinâmicas já estabelecidas: 

O início do ano 1990 também viu “microconflitos” nas oficinas, 
causados pela insatisfação crescente dos operários. Do mesmo 
modo, surgiram dificuldades no funcionamento dos novos 
“grupos de trabalho”. Após uma fase de relativa adaptação ao 
novo quadro de atividades, estourou uma recusa latente: recusa 
de se curvar às novas exigências do grupo, de ser chamado de 
você pelos chefes, de conviver em “promiscuidade” com os 
agentes de controle. A maioria dos operários tem a sensação de 
estar sendo espoliada do espaço em que antes se sentia 
relativamente mestre, por exemplo: vê como uma agressão a 
proibição de trazer objetos pessoais para o posto de trabalho (a 
garrafa de água ou a geladeirinha instalada ao lado). (Ibidem: 63) 

O Brasil passava por um processo de industrialização e do aumento da classe 

operária bastante intenso5 , resultando num maior acirramento da consciência de 

classe e da consciência política, provocando maiores conflitos entre os empregadores 

e os trabalhadores (CARDOSO, 2003). Todavia, apesar desse aumento progressivo 

no país, a região Sul Fluminense não havia sido contemplada com a chegada das 

montadoras, não havia uma correlação com o resto do país, não havia famílias cuja 

história se confundia com a história da formação da empresa. Essa condição facilitou 

a implementação de sistemas administrativos modernos, não havendo trabalhadores 

resistindo e se recusando a mudar as suas práticas profissionais tradicionais. No Sul 

Fluminense, a fábrica podia “começar do zero”, impondo metas e regras que melhor 

se adequassem com as novas necessidades do mercado automobilístico, não 

apresentando os mesmos conflitos geracionais que ocorreram na França6. 

                                                 
5 “A indústria automobilística brasileira teve uma expansão muito rápida nos anos 1970. Em 1974, o 
país estava entre os dez maiores produtores de veículos. De 1969 a 1974, a produção de veículos 
cresceu a uma média anual de 20,7%; de 1974 a 1979 (quando a produção despencou nos países 
centrais, as multinacionais investiam pesadamente n Brasil nos anos 1970: a Ford, por exemplo, 
investiu mais de U$ 300 milhões e aumentou sua capacidade fabril em 100%”. (SILVER, 2005: 65) 
6 “Esses jovens técnicos são portadores de um novo estilo de comando que difere profundamente do 

estilo do antigo controle de “primeira linha”, uma vez que se apoia sobretudo na legitimidade de um 
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4.3  PRIVATIZAÇÃO DA CSN 

 

Para além da relativa juventude da indústria automobilística na região, houve 

também o processo de privatização da CSN. Essa passagem, de estatizada para 

privada, implicou numa série de mudanças administrativas e na forma como os 

trabalhadores e demais moradores da região passaram a se relacionar com a 

empresa, testemunhando não só a mudança de direção, mas demissões em massa e 

mudanças nos sistemas administrativos, sendo implementadas práticas e estratégias 

condizentes com a produção enxuta (LIMA, 2013). Houve também uma mudança 

significativa nas direções tomadas pelo sindicato, uma vez que o processo de 

privatização foi oriundo de uma disputa interna, havendo correntes que viam essas 

mudanças sob um viés positivo. A privatização da CSN foi marcada pela vitória, dentro 

do sindicato, dessas correntes mais inclinadas a assumir uma postura mais 

conciliatória e menos aguerrida (ANTUNES; SILVA, 2015). Esse processo indicou para 

as montadoras que era possível implementar fábricas na região cuja organização de 

trabalho fosse baseada com os mais novos sistemas administrativos. 

Os efeitos desses processos é reforçado pelas ações do governo federal, 

preocupado em estimular na população crenças e práticas mais condizentes com as 

máximas neoliberais que ganhavam cada vez mais força na década de 1990 

(CARDOSO, 2003). Nessa medida, havia um esforço deliberado do governo 7  no 

sentido de enfraquecer instituições voltadas para um discurso mais combativo e 

contestatório, buscando minar as organizações trabalhistas: 

O quadro ficou pior em razão de novos desafios. Primeiro, o 
ataque incisivo e direto do governo Fernando Henrique contra a 
CUT e a esquerda em geral. Talvez o principal movimento nesta 
direção tenha sido a reação federal à greve dos petroleiros de 
1995. A Petrobras recusou-se a honrar um acordo coletivo 
segundo o qual a companhia deveria repor a inflação passada 
sempre que chegasse a certo patamar (10%). Como o governo 
estava combatendo a indexação geral da economia, as 

                                                 
novo saber técnico. Os OE, habituados a encarar um controle socialmente próximo deles (a maioria é 
de antigos operários da cadeia de produção), cujas falhas e fraquezas ele conhecem bem, e portanto 
os meios de trazê-lo para o seu campo ou neutralizá-lo (por exemplo, convidando-o para “beber um 
trago” no próprio local de trabalho), veem-se desnorteados diante das novas formas de autoridade – 
muitas vezes impregnada de ‘condescendência’ - que os jovens técnicos encarnam. Os OE percebem 
que não poderão enfrentá-los com as armas tradicionais”. (BEAUD; PIALOUX, 2009: 93) 
7 Esse esforço pode ser vinculado aos preceitos do Estado neoliberal: “No caso de um conflito, o estado 
neoliberal típico tende a se aliar a um bom clima para as empresas em oposição aos direitos coletivos 
(e qualidade de vida) dos trabalhadores ou a capacidade do ambiente de se regenerar por si mesmo”. 
(HARVEY, 2005: 70) (Tradução nossa) 
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demandas dos petroleiros foram tomadas como o farol de onde 
o governo sinalizaria aos outros trabalhadores que não “toleraria” 
esse tipo de indexação. Depois de semanas de negociação 
frustrada, uma greve de trinta dias foi duramente reprimida, com 
o exército ocupando refinarias, demissão de líderes sindicais no 
Brasil inteiro (59 ao todo) e nenhuma reivindicação atendida, 
lembrando os piores momentos da repressão aos movimentos 
operários durante a ditadura. (Ibidem: 45) 

Em meio a essa conjuntura política, a região passava por grandes dificuldades 

econômicas provindas das mudanças ocorridas na CSN: 

Mediante o retrato configurado pela privatização, acompanhado de uma 
internacionalização com altos e baixos, a dinâmica do mercado de trabalho 
de Volta Redonda foi negativamente impactada nos últimos anos, verificando-
se a redução no número de empregos formais, algo favorecido pela séria 
reestruturação da usina e pelo transbordamento do processo geral de 
reestruturação para outros setores. Estima-se que mais de oito mil 
funcionários tenham sido desligados apenas entre 1990 e 1997 por 
programas de enxugamento, como o Plano de Demissão Incentivada (PDI) 
acertado com a direção do Sindicato dos Metalúrgicos para demitir 900 
funcionários (10% do total) alocados na unidade de Volta Redonda e Casa de 
Pedra. E calcula-se que, apenas em 1997, essa redução, especificamente 
em Volta Redonda, tenha sido na ordem de 13%, permanecendo a geração 
de empregos formais na cidade praticamente estagnada até 2004. Para 
completar este cenário, o percentual de trabalhadores na indústria local caiu 
de 37% para 20,6%, entre 1996 e 2006, havendo também uma redução de 
20% no rendimento dos trabalhadores. (LIMA, 2013: 51) 

 

4.4  SINDICATO E REGIÃO 

 

A busca de localidades que não possuíssem, previamente, organização de 

trabalhadores da indústria automotiva, o apoio do governo federal na aplicação de 

sistemas administrativos condizentes com a produção enxuta, e a necessidade de 

receber novos investimentos na região formaram elementos significativos na escolha 

da região Sul Fluminense como novo polo do setor automotivo8. 

Para além das condições políticas e econômicas favoráveis9, há também a 

postura escolhida pelo sindicato local. A direção do sindicato viu de forma positiva a 

                                                 
8 “Polo marcado não só pela atração das empresas no final da década de 1990, mas pela continuação da sua 

atratividade, quinze anos depois: “Resende, Porto Real e Itatiaia são municípios em franca expansão econômica e 

populacional, confirmada por investimentos recentes realizados por grandes companhias. A Votorantim inaugurou 

uma usina siderúrgica, em Resende, em outubro de 2009; a Michelin vem concluindo a expansão da sua fábrica 

de pneus, em Itatiaia; enquanto MAN (fabricante de ônibus e caminhões Volkswagen) e PSA Peugeot Citroën 

anunciaram plano de expansão para suas unidades, em Resende e Porto Real, respectivamente. Somando-se a isso, 

duas montadoras (a japonesa Nissan Motor Company e a coreana Hyundai Heavy Industries) oficializaram a 

construção de fábricas em Resende, fortalecendo a vocação industrial e, mais especificamente, automobilística 

desse município”. (LIMA, 2012: 439) 
9 É importante ressaltar também as vantagens geográficas da região: “[…] o corredor que liga Rio, São 

Paulo e Minas Gerais, infraestrutura capaz de comportar diversas empresas (energia, gás, telefonia, 
fibra ótica, etc.), malha da Rede Ferroviária Federal S/A disponível, diversas áreas desocupadas, 
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chegada dessas montadoras, dadas as dificuldades econômicas da região, assim 

como as dificuldades vividas pelo próprio sindicato oriundas das novas resistências 

produzidas pela CSN (ABREU; BEYNON; RAMALHO, 2006). Essas novas empresas 

representariam um aumento do número de trabalhadores na região, aumentando a 

possibilidade de novos sindicalizados, tornando possível uma dinamização no 

movimento que, até então, enfrentava grandes dificuldades. Há nessa relação, uma 

troca de interesses10, visto que, a chegada dessa nova massa de trabalhadores 

acompanhava a promessa de salários mais baixos do que os de outras regiões, além 

da expectativa de que o sindicato se manteria mais “pacífico”, mais tolerante com as 

empresas. Aqui, a questão da empregabilidade (CARDOSO, 2003; FERREIRA, 2015) 

é relevante, visto que o sindicato considerou mais importante a formação de novos 

empregos com a concordância de agir menos combativamente, do que retomar as 

estratégias do período do novo sindicalismo. Essa decisão é condizente com Antunes 

e Silva (2015) e a sua argumentação a respeito do surgimento de sindicatos cada vez 

mais preocupados em negociar do que em sustentar práticas conflituosas com as 

empresas. 

Dessa forma, a chegada das montadoras ajudou a dinamizar as discussões 

sindicais da região, isso na medida em que ofereceu novos trabalhadores e novas 

questões particulares à produção das montadoras, dando novo fôlego a uma 

instituição que estava enfrentando grandes dificuldades desde a privatização da CSN 

(Francisco, 2012). Ainda que existisse uma inclinação do sindicato à negociação em 

detrimento de uma contestação mais conflituosa, surgiram novas questões e uma 

nova base que ajudaram a dinamizar um sindicato afetado pela privatização da CSN 

                                                 
planas e drenadas, e um desenvolvido setor de ensino que abriga hoje, por exemplo, um polo da 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e um polo do consórcio do CEDERJ, assim como 
diversas outras faculdades particulares e cursos técnicos, como, por exemplo, os oferecidos pelo 
SENAI. Além disso, o local está próximo aos principais aeroportos e portos da região Sudeste do país, 
facilitando assim a rede de transporte e logística interestaduais”. (SANTOS, 2018: 25). 
10 “De sua parte, o sindicato dos metalúrgicos viu a chegada da fábrica da VW como uma oportunidade 
de recuperar um mercado de trabalho com poucas alternativas de emprego. Na indústria 
automobilística, viu uma potencial expansão do emprego em um setor industrial em crescimento, 
abrindo mais postos de trabalho para os trabalhadores locais e aumentando a adesão ao sindicato. 
Luiz Rodriguez, o presidente do sindicato em 1997, demonstrava sua simpatia pelo fato de ter uma 
empresa e porte vindo para a região. Há uma suspeita de que este entusiasmo ajudou a espalhar a 
impressão entre os executivos da VW de que a Força Sindical iria operar como um tipo de sindicato 
subordinado, seguindo a liderança a empresa nos principais assuntos. Sua inexperiência em lidar com 
técnicas modernas da produção de veículos, juntamente com a novidade do sistema modular, 
confirmava essa impressão. No entanto, o sindicato já tinha experiência com o setor siderúrgico e isto 
parece ter equipado os organizadores locais com uma compreensão sobre os problemas e assuntos 
relacionados com a mudança industrial”. (ABREU; BEYNON; RAMALHO, 2006: 81) 
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e pelo afastamento da empresa com a região. Nessa medida, é possível observar uma 

consequência imprevista na busca por novas localidades menos combativas: há uma 

intensa dinamização das organizações trabalhistas. Silver (2005) argumenta que os 

esforços da indústria automobilística no século XX de sempre buscar novas regiões 

que fossem capazes de oferecer condições mais favoráveis do que as anteriores, foi 

responsável pela aceleração das organizações trabalhistas, visto que a exploração do 

trabalho realizada nas novas localidades lançava novas demandas aos trabalhadores 

locais, produzindo condições favoráveis para a formação de relações e instituições 

sociais voltadas para a contestação da precariedade vivida11. 

Então, se a falta de organização sindical pode ser apontada como um dos 

principais elementos que atraíram as montadoras, ela não pode ser constatada nas 

décadas que seguiram à chegada dessas empresas. Se, num primeiro momento, 

houve uma dificuldade por parte do sindicato em se adaptar às novas questões 

produzidas pela indústria automotiva, essa dificuldade deu lugar à percepção do 

sindicato das possibilidades de resistência particulares vinculadas ao sistema de 

produção das montadoras: 

O sindicato dos metalúrgicos encarou a vinda da VW como uma oportunidade 
de mais empregos para os trabalhadores da região. No entanto, a satisfação 
com a possibilidade de novos empregos pode ter dado a falsa impressão de 
que o sindicato ficaria neutralizado pelo poder de convencimento da empresa, 
essencialmente porque lhe faltava experiência para atuar e negociar nesse 
setor. Ainda que os dirigentes sindicais, nos últimos anos, tenham sempre se 
orientado pelo espírito da conciliação, rapidamente, no entanto perceberam 
que as dificuldades do sindicato em lidar com o “consórcio modular” – 
empresas diferentes, com políticas gerenciais diferentes, embora em um 
projeto comum – relatavam também que a estratégia do consórcio”, de certa 
forma, fragilizava as empresas frente a uma possível radicalização. 
(RAMALHO; SANTANA, 2006a: 970 

 

4.5  CSN – SÍMBOLO DO PASSADO 

 

A existência da CSN no decorrer da segunda metade do século XX um marco 

simbólico no esforço desenvolvimentista nacional, sendo um símbolo da região, um 

distintivo da capacidade tecnológica do país. Sua influência moldou a cidade de Volta 

                                                 
11 “Defendemos a tese de que a produção em massa na indústria automobilística tendeu a recriar contradições 

sociais semelhantes em todos os lugares onde cresceu, e resulta disso que movimentos trabalhistas fortes e 

eficientes surgiram em praticamente todos os lugares onde a produção em massa fordista se expandiu rapidamente. 

Ainda assim, toda vez que surgia um movimento trabalhista forte, os capitalistas deslocavam a produção para 

locais de mão-de-obra mais barata e supostamente dócil, enfraquecendo os movimentos de trabalhadores nos locais 

de desinvestimento, mas fortalecendo o trabalho nos novos locais de expansão”. (SILVER, 2005: 53). 
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Redonda, afetando tanto as dimensões espaciais da cidade quanto as suas 

instituições, possuindo uma forte identificação com o sindicato dos metalúrgicos: 

Essa morfologia de company town institui um conjunto de limitações 
estruturais, uma vez que, através de sua relação inexoravelmente visceral 
com a usina, Volta Redonda, testemunhou o surgimento de um arranjo 
sociopolítico polarizado típico de cidades monoindustriais onde predomina o 
poder de uma grande empresa sobre a política local e a ação dos sindicatos. 
Por décadas a fio sem sofrer uma significativa oposição do governo local e 
de outros grupos de interesse e partidos políticos, a CSN conseguiu moldar 
a indústria e o mercado de trabalho da cidade segundo uma estrutura 
piramidal altamente integrada, cultivando uma visão extremamente 
hierárquica e autoritária do seu papel e exercendo uma combinação de 
repressão e paternalismo sobre o principal sindicato local, entidade por 
muitos anos tutelada. (LIMA, 2013: 48) 

Se as montadoras recém-chegadas tinham, desde os seus primeiros 

momentos, diretrizes neoliberais, tendo sido implementadas a partir de capital e 

tecnologia estrangeira, atendendo aos princípios de uma sociedade estruturada no 

mercado e na competição, o surgimento da CSN ocorreu em meio a uma conjuntura 

totalmente diferente. 

Oriunda da primeira metade do século XX, ela é produto de um Estado que 

estava convicto da sua importância da necessidade de assumir seu protagonismo 

como agente principal no desenvolvimento nacional. Desse modo, a CSN surge 

enquanto símbolo do potencial industrial nacional e como tentativa de criação de uma 

indústria forte e próspera, de uma indústria capaz de nortear os sujeitos que nela 

trabalhavam, capaz de proporcionar de fonte de renda, mas também agir como um 

símbolo capaz de dar orgulho aos seus trabalhadores e aos familiares destes. Ela 

surgiu em meio a um plano ambicioso que extrapolava em muito os limites da 

economia industrial da época12. 

Os primeiros trabalhadores da CSN não foram selecionados minuciosamente, 

não foram produtos de uma série de investimentos que ambicionava a formação de 

mão de obra especializada. Foram sujeitos do interior reunidos a esmo, atraídos pela 

promessa de riquezas e pelo sonho de sustentar uma família sem sofrer as privações 

às quais estavam habituadas. Muitos se separavam das suas famílias com a 

promessa de que voltariam um dia para buscá-las e levá-las a uma nova casa, a uma 

nova cidade que ofereceria os confortos que lhes haviam sido privadas por tanto 

tempo. A direção da empresa se valeu dessas promessas e dessas expectativas, as 

                                                 
12 “A companhia pretendia dar-lhes ‘cultura profissional sólida’, dotando-as de capacidade de servir e reconhecer 

que a existência da sua pátria decorre do valor individual como parcela, posto em evidência na soma do progresso 

e vitalidades nacionais.” (MOREL, 2001: 62) 
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utilizando de modo a atrair o maior número possível de trabalhadores. Se, num 

primeiro momento, não houve preocupação em reunir trabalhadores que possuíam 

experiência prévia, logo após a sua chegada, os trabalhadores eram submetidos a 

regras rígidas, cujo objetivo era discipliná-los segundo uma nova cultura profissional: 

Foi dentro de uma proposta de educar as “populações nômades” que 
perambulavam pelas grandes cidades, fixando-as em seus locais de trabalho 
e adaptando-as à disciplina fabril que Volta Redonda seria planejada. 
Afastada dos grandes centros urbanos, surgiria uma cidade industrial-modelo 
a ser habitada também por operários-modelo. (MOREL, 2001: 48) 

O objetivo não era apenas construir uma usina que fosse capaz de ser tornar 

a vanguarda da indústria nacional, era implementar uma série de valores nos 

trabalhadores e nos seus familiares. Era difundir um modo de vida ordenado, 

planejado e submetido à força maior representada na figura da nação. Nessa medida, 

os trabalhadores deveriam obedecer a regras muito bem delimitadas dentro da fábrica 

e fora dela. Tendo trocado as suas cidades natais para tentar a sorte em Volta 

Redonda, passaram a habitar uma cidade construída com base num plano muito bem 

delineado, cerceando a sua liberdade, tendo uma definição muito bem definida de 

como os trabalhadores deveriam agir, de quais ações configuravam em “boas 

maneiras”. Fora das fábricas, haviam escolas que não se limitavam à alfabetização 

dos trabalhadores: 

De acordo com documentos da Escola, seu regime escolar foi baseado nas 
“técnicas de psicologia social”, para que “todos participem do mesmo senso 
de responsabilidade e adquiram o sentido de iniciativa pessoal”. Pensada 
para libertar os alunos de “influências psicossociais que conduzem aos 
desajustamentos no trabalho”, tudo ali era bem organizado e planejado: salas 
de aula teórica, oficinas de trabalhos práticos, local para jogos educativos 
(como ping-pong, xadrez e damas) local para biblioteca. Além disso, 
praticavam esportes, disputando campeonatos, na categoria infantil e infanto-
juvenil. (Ibidem: 62) 

Tanto os trabalhadores quanto os seus filhos estavam submetidos a rígidas 

normas que coagiam suas ações e as padronizavam, criando uma ordem social na 

cidade que atendia a um plano previamente estabelecido. Essas medidas não apenas 

atendiam ao imperativo dos “bons costumes” e das “boas maneiras”, havia um 

interesse menos imediatista, mais longevo. Submeter pais, mães e filhos a normas 

rigorosas e claras alterava o modo como eles interagiam uns com os outros, 

enfraquecia os costumes locais trazidos durante a viagem e imbuía novas práticas, 

mais impessoais e mais generalizados13. Esse esforço tanto afetava os trabalhadores 

                                                 
13 “De maneira análoga às “instituições totais”, a entrada na Companhia era marcada por ritos de 
admissão que permitiam o enquadramento na empresa e a ruptura com a história pessoal anterior: 
‘Quando um operário chegava a Volta Redonda ele era despido, ele e toda a sua família. E nós 
vestíamos roupas novas neles. Dávamos banho, passávamos pelos médicos e dávamos roupas novas. 
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da fábrica quanto formava a segunda geração de trabalhadores. Essa segunda 

geração seria diferente da primeira, já estando habituada às regras locais, não criando 

tanta resistência quanto a primeira geração 14 , sendo capaz de produzir mais 

eficientemente, intensificando o potencial da fábrica ao mesmo tempo em que 

reproduziriam os princípios morais caros à nação. Todo esse esforço visava criara 

algo novo, algo que ultrapassasse os limites da fábrica: 

A mística do progresso, mencionada anteriormente, que gerou a criação da 
CSN e perpassava todos os setores da sociedade brasileira, foi, sem dúvida, 
um fator relevante na construção da legitimidade para a primeira geração de 
trabalhadores; mais do que isso, a diretoria, ao se apresentar como “servidora” 
da empresa, procurava se igualar ao coletivo de operários, numa tentativa de 
mascarar os antagonismos e conflitos de classe. Os diretores, como os 
demais funcionários, eram “empregados de nosso verdadeiro patrão - ‘seu’ 
Brasil”. (Gal. Edmundo de Macedo Soares, transcrito de O Lingote, de 
10/10/1955: 12) (Ibidem: 73) 

Essa mística se deve à não restrição das normas aos limites da fábrica. Os 

trabalhadores estavam submetidos aos mesmos supervisores nos seus momentos de 

lazer, viviam seus momentos de folga com o conhecimento de que quaisquer ações 

transgressoras chegariam aos ouvidos dos seus supervisores. Todavia, ao mesmo 

tempo em que havia uma relação de supervisão que remetia ao panóptico 

(FOUCAULT, 1978), um resultado inesperado acabou influenciando a história do 

sindicalismo local. Uma vez que os administradores da fábrica também eram 

responsáveis pela administração urbana e pelas casas habitadas pelos trabalhadores, 

havia constantes conflitos entre os mesmos agentes. O sindicato local foi ganhando 

força na medida em que seus objetos de pauta revelavam demandas que 

contemplavam os trabalhadores numa dimensão que ultrapassava as relações fabris, 

se estendo aos momentos de ócio e de lazer: 

Assim, a intervenção sindical em Volta Redonda não se limitava à esfera fabril, 
mas alcançava também a esfera urbana; questionavam-se os serviços 
oferecidos pela Companhia, como a qualidade das moradias, preços dos 
gêneros alimentícios, os transportes e atendimento hospitalar. Assim, se o 
paternalismo visa integrar o trabalhador na empresa – e pressupõe, como 
afirma Perro, um certo grau de adesão operária – contribui também para gerar 

                                                 
E as roupas antigas eram lavadas e guardadas. Colocadas dentro de um saco e guardadas com o 
nome deles, porque era gente muito suja e doente’”. (Macedo Soares e Silva, 1986, em entrevista 
pessoal à autora) (Ibidem: 55) 
14 As duras condições de vida e o trabalho pesado fizeram, porém, com que muitos dos contratados 
fugissem, ainda que sob o risco de responderem processo por deserção: “Então o operário vinha pra 
cá trabalhar e sonhando em ganhar dinheiro. Chegava aqui e ficava desesperado, longe da família. 
Vinha sozinho, para ver de perto aquele sonho de trabalhar, ter a sua casa, o seu rancho ou coisa 
assim, e trazer a família. E não conseguia fazer isso, porque não havia condições materiais para ele 
trazer sua família e colocar decentemente. Chegavam aqui, ficavam desesperados, pois em época de 
guerra eram considerados mobilizados, chegando a ponto de ir a nado pelo Rio Paraíba, e eram 
considerados desertores. Quantos eu conheci que fugiram a nado pelo Rio Paraíba!” (C.J., ex-aluno da 
Escola Técnica Calógeras, chegado em 1944) (Ibidem: 54) 
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um “calo de cultura” específico para reivindicações na medida em que 
fomenta expectativas de direitos. (Ibidem: 75) 

Essa extensão para além do limites da fábrica permitiu o fortalecimento e 

desenvolvimento do sindicato dos metalúrgicos em Volta Redonda, possibilitando a 

criação de laços sociais presentes em todos os aspectos da vida social dos 

trabalhadores. Dessa forma, o sindicato metalúrgico de Volta Redonda pôde crescer 

de forma significativa, ganhando força para iniciar demandas por melhoras de 

condições, conseguindo influenciar não só a cidade e os seus moradores, mas 

afetando o modo como os partidos políticos viam a cidade e o sindicato15. 

As normas impostas pela fábrica acabaram facilitando a formação dessa 

conjuntura, visto que a coesão vivida no trabalho e no cotidiano facilitava a integração 

social, provocando estilos de vida semelhantes, favorecendo as relações sociais entre 

os trabalhadores. A coesão social vivida facilitava a união nos momentos de demanda 

sindicais, nos momentos em que a fábrica tentaria jogar com os interesses individuais 

dos operários. Essa coesão permitiu o crescimento e fortalecimento do sindicato, 

permitindo que crescesse de modo a questionar cada vez mais as condições de 

trabalho oferecidas pela empresa. Esse crescimento é pontuado pela progressiva 

contestação das condições oferecidas por um sindicato corporativista, resultando na 

demanda por melhores condições de trabalho e de representatividade dos interesses 

dos operários: 

Uma característica fundamental dos conflitos e reivindicações dos 
trabalhadores nessa época foi a luta para forçar a Companhia a reconhecer 
ou ampliar os direitos concedidos pela CLT. Como ressaltou Morel (1989:337), 
ainda que a Companhia contasse com amplo sistema de serviços sociais, ela 
muitas vezes agia como se estivesse “acima” das leis trabalhistas. A 
demanda dos trabalhadores de que a Companhia reconhecesse ou 
ampliasse os direitos outorgados pela CLT pode ser interpretada como uma 
consequência não intencional da política corporativista do período. Em outras 
palavras, a despeito de o corporativismo desestimular a militância e o 
ativismo, a legislação trabalhista não era apenas uma concessão do governo; 
ela também criava as bases para a própria noção de “direitos”, 
proporcionando, assim, um suporte para o fortalecimento das noções de 
justiça e equidade entre o operariado. Ao mesmo tempo, porém, o 
corporativismo limitava a possibilidade de que os trabalhadores criassem sua 
própria agenda de diretos e demandas, uma vez que sua organização não 
tinha autonomia diante do Estado. (MANGABEIRA, 1993: 67) 

                                                 
15  “No período populista, Volta Redonda, considerada ‘cidade símbolo do trabalhismo’, se converteu em 

importante centro regional, tornando-se alvo de atenção de políticos e presidentes da República em busca de votos 

e apoio político. O extraordinário crescimento da cidade, a grande concentração de operários, sua emancipação de 

Barra Mansa e a importância econômica que adquirira para o Estado do Rio de Janeiro, tornaram-na objeto de 

disputa acirrada entre partidos, sobretudo o PSD e o PTB. Novos agentes sociais passam então a disputar com a 

CSN o controle sobre a cidade, contribuindo para as mudanças na gestão paternalista que se radicalizariam na 

década seguinte”. (Ibidem: 75) 
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Tais contestações acabaram dando origem ao novo sindicalismo. Um período 

marcado por discussões políticas, alta combatividade contra condições de trabalho 

precárias, maior representatividade dos trabalhadores e criação de novos líderes 

sindicais (Ibidem). Esse período também foi caracterizado pelo forte diálogo entre o 

sindicato e movimentos sociais da região (SANTANA, 2006). No entanto, apesar dos 

ganhos obtidos nesse período, o sindicato não foi capaz de evitar a privatização da 

CSN e, com ela, a separação progressiva entre a empresa e a cidade: 

O distanciamento entre a CSN e a cidade se acentuou entre os anos de 1997 
e 2004, quando escolas e hospitais, símbolos do paternalismo estatal, foram 
vendidos; clubes e espaços públicos utilizados pela população como áreas 
de lazer foram fechados; e programas sociais executados acabaram 
fragmentados ou reduzidos a ações pontuais da Fundação CSN (Foco 
Regional – Edição 88 – Ano II – 9 a 15 de dezembro de 2002).  A crise no 
relacionamento assumiu maiores proporções com o fechamento do Escritório 
Central da Companhia, em abril de 2003, e a transferência de funcionários do 
setor administrativo para São Paulo (SP), que se intensificou entre o final de 
2008 e o início de 2009, quando a CSN anunciou um conjunto de novas 
dispensas em sua unidade em Volta Redonda, levando ao surgimento de 
outra mobilização, o Fórum demissão Zero. (LIMA, 2012: 219) 

 

4.6  CSN VS MONTADORAS 

 

Essa situação apresentou um grande desafio a todos os agentes locais. A 

chegada das montadoras aplacou, em parte, os problemas oriundos dessa conjuntura, 

mas também trouxe novas questões e desafios. O destaque dado à CSN e à Volta 

Redonda se deve, por um lado, à íntima relação que a fábrica possui com a cidade. 

Ainda que essa relação tenha diminuído consideravelmente desde a sua privatização, 

a CSN continua a ser parte indelével da cidade e dos moradores. A sua imensa 

extensão impede que ela seja facilmente ignorada pelos moradores, os efeitos que 

provoca no ambiente, o modo como a sua fumaça ocupa o céu chama para si a 

atenção, tanto dos trabalhadores da fábrica quanto dos demais moradores da região. 

Ainda que não ofereça os mesmos benefícios para a cidade e ocupe papel 

determinante na identidade dos moradores, sua existência é relevante e impactante, 

mantendo a sua relevância enquanto objeto de análise. Por outro lado, o sindicato 

metalúrgico da região deve a sua existência à CSN, as suas histórias se confundem. 

O SMSF também é fruto de um Estado paternalista, preocupado com o 

desenvolvimento nacional e a defesa de certos valores morais: 

O Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda foi criado, em 1946, sob a 
influência do “sindicalismo corporativo”. Na realidade, a criação do Sindicato 
foi uma consequência direta da maciça campanha de sindicalização 
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desencadeada por Vargas, após 1943, e foi saudada tanto pelo governo 
quanto pela direção da Companhia. (MANGABEIRA, 1993: 66) 

Essa importância simbólica, ainda que enfraquecida, é bem maior do que a 

representada pelas montadoras. Essas não possuem o mesmo tempo de existência 

nas suas respectivas localidades, não mobilizam a identidade dos moradores da 

mesma forma. Todavia, se essas empresas não carregam consigo um passado tão 

grandioso quanto o da CSN, possuem novas possibilidades que criam novas 

perspectivas de futuro, tanto no aspecto econômico quanto no aspecto sindical. O 

aprimoramento das técnicas de produção implica na necessidade do constante 

aprimoramento individual, os sujeitos que trabalham nessas montadoras devem estar 

sempre renovando suas aptidões e habilidades, tais características diferem do 

trabalho cansativo e perigoso característico da indústria metalúrgica16. Por outro lado, 

a produção just in time17, típica dessas montadoras, trazem consigo novas formas de 

resistência, oferecendo novas estratégias para o sindicato e os trabalhadores. 

O início paternalista da CSN e o início pautado na produção enxuta das 

montadoras acaba por produzir demandas diferentes para o sindicato. A história deste 

está vinculada à CSN, mas a sua manutenção depende, também, do modo como se 

relaciona com os trabalhadores das montadoras. Há a necessidade de que haja um 

duplo movimento por parte do sindicato: este tem de desenvolver estratégias que 

atendam às particularidades da CSN, à sua grande e complicada história com a cidade 

de Volta Redonda e seus moradores, com os impactos ambientais produzidos pela 

indústria metalúrgica, e com a desvinculação da cidade com a fábrica, da diminuição 

gradativa de investimentos realizados pela empresa na cidade (LIMA, 2012); assim 

como deve ser capaz de se relacionar com as montadoras de modo a não afugentá-

las ao apresentar um discurso altamente combativo, mas mantendo um nível de 

contestação capaz de atender às demandas dos trabalhadores. Esse desafio se torna 

mais complexo na medida em que há gerações de membros do sindicato com 

experiências de organização consideravelmente diferentes: há aqueles que 

participaram das lutas na década de 1980 e viveram o novo sindicalismo na sua 

                                                 
16 “A siderurgia, ao lado da mineração, é uma das atividades mais danosas à saúde dos operários 
manuais. Mesmo que se leve em conta os aperfeiçoamentos tecnológicos e os processos de 
modernização introduzidos no processo de produção até hoje a siderurgia permanece uma fonte de 
doenças e de acidentes fatais. É uma atividade difícil, desagradável e muito perigosa. Gases tóxicos, 
calor excessivo, poeira e barulho, caracterizam a fabricação do aço como um processo rudimentar, 
extremamente nocivo à saúde”. (Ibidem: 73) 
17 Tipo de produção marcada pela velocidade da montagem das peças, assim como a entrega imediata 

após a compra (BEAUD; PIALOUX, 2009). 
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totalidade, vivendo o movimento sindical como uma arma política voltada ao 

questionamento, à luta e ao engajamento de ideias, tendo a greve como um recurso 

recorrente, quase automático; há também aqueles que apenas conhecem o sindicato 

dos metalúrgicos após a privatização da CSN, tendo experiências muito mais voltadas 

à negociação e à preocupação dos direitos já conquistados do que com a exigência 

de novos direitos.   

Esse capítulo buscou apresentar, de forma resumida, alguns dos elementos 

que constituem a importância e relevância da região Sul Fluminense no setor industrial 

nacional. Suas características geográficas, políticas, históricas e sindicais foram 

fundamentais para a atração das montadoras e consequente dinamização de uma 

região que sofria com as mudanças ocorridas na CSN. As questões simbólicas 

atribuídas à CSN e o seu crescente enfraquecimento são importantes na medida em 

que ajudam na compreensão do valor que os trabalhadores contemporâneos atribuem 

a si mesmos, visto que a geração pós-privatização não teve experiência com uma 

empresa cuja atuação se estendia muito para além das paredes da fábrica. Nessa 

mesma linha, surge a importância das montadoras enquanto elementos capazes de 

oferecer “nova vida” ao sindicato ao produzir milhares de trabalhadores, mas que são 

incapazes de ocupar o mesmo papel simbólico ocupado pela CSN no passado. Em 

meio a essa conjuntura, surge a dificuldade dos trabalhadores encontrarem valores 

simbólicos difundidos coletivamente, produzidos pelas empresas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

5  SINDICATO NO SUL FLUMINENSE – CONJUNTURAS E DESAFIOS FRENTE À 

RACIONALIDADE NEOLIBERAL 

 

Esse capítulo busca contextualizar com maiores detalhes os movimentos 

tomados pelos sindicatos no Brasil, dando ênfase especial nas mudanças ocorridas 

durante o período chamado de novo sindicalismo e os conflitos e consequências  –  

políticas, sindicais e sociais – que se sucederam a partir da década de 1990 com o 

apoio de políticos dispostos a implementar preceitos neoliberais. Serão apontados 

alguns dos principais momentos históricos que constituem o movimento sindical 

brasileiro, assim como também haverá um esforço voltado para o estabelecimento de 

diálogos com os elementos históricos da região Sul Fluminense e com os conceitos 

que giram ao redor da ideia de Estado, neoliberalismo, individualização e 

racionalidade neoliberal. 

Os três capítulos anteriores foram elaborados de modo a apresentar uma 

descrição menos complexa, que mobilizasse ora a questão do sujeito, ora a questão 

das instituições e do Estado. Essa articulação foi elaborada de modo a apresentar os 

conceitos separadamente, havendo um esforço no sentido de torná-los mais 

inteligíveis ao serem discutidos por etapas, sendo priorizadas as suas principais 

características. Por isso, há momentos, encontrados nos capítulos 2 e 3, em que se 

escreve com maior ênfase sobre questões que dizem respeito ao sujeito e momentos 

com maior ênfase a questões que dizem respeito às instituições sociais. Também não 

houve uma análise mais detalhada dos aspectos particulares da região analisada, 

uma vez que o foco foi direcionado a questões de cunho geral e teórico. O capítulo 

seguinte foi dedicado às particularidades históricas e sociais da região, tendo sido 

destacados elementos únicos pertencentes à região Sul Fluminense. 

Esses três momentos buscaram delinear tanto questões teóricas quanto 

históricas pertinentes à construção do objeto analisado. Esse capítulo mobiliza as 

discussões anteriores, mas o faz de modo a desenvolver uma descrição e 

argumentação mais complexos, levando em consideração tanto elementos próprios 

da discussão do sujeito quanto da discussão das instituições, assim como 

considerações a respeito das especificidades da região Sul Fluminense. Dessa forma, 

esse capítulo apresenta, num primeiro momento, um panorama que leva em 

consideração o impacto de elementos próprios da modernidade nas formações 

sindicais; num segundo momento, vincula esses desafios às particularidades políticas, 



59 
 

sociais e históricas da região; num terceiro momento, articula elementos apresentados 

nos segmentos anteriores com os desafios enfrentados no mercado de trabalho 

influenciado pelas instituições neoliberais. 

 

5.1  SINDICATO – CONTEXTO GLOBAL 

 

Os sindicatos e os sujeitos que o constituem são afetados diretamente pelos 

elementos que compõem a realidade social contemporânea. Os sistemas peritos e as 

fichas simbólicas influenciam as escolhas e as estratégias empregadas. O risco 

constante permeia cada movimento. Os sujeitos se veem impelidos a agirem por sua 

própria conta, a atribuírem a si mesmos a responsabilidade do seu destino e buscarem 

alternativas capazes de produzir os objetivos almejados. Essa busca é afetada 

significativamente por um Estado que não impõe, mas que estimula. Um Estado mais 

preocupado em gerenciar do que em impor valores morais rígidos a serem seguidos. 

 A exigência dessas estratégias é complexificada na medida em que todos os 

sujeitos são interpelados dessa forma. É configurado um quadro no qual inúmeros 

sujeitos devem lidar não só com as contingências inerentes à realidade material, mas 

com a possibilidade de que outros sujeitos possam buscar os seus objetivos18. Esse 

cenário é potencializado pela redução das sanções morais (LEMKE, 2001) e da 

aproximação entre as racionalidades prático-técnicas e prático-éticas (PIERUCCI, 

2003), possibilitando a intensificação das relações sociais pautadas na racionalidade 

neoliberal. 

Essa conjuntura oferece grandes desafios a instituições cujas estratégias e 

discursos são historicamente sustentados na força da coletividade e na comunhão de 

objetivos. A difusão da razão neoliberal acaba, nessa medida, produzindo obstáculos 

no que diz respeito à sustentação das práticas sindicais. Há, dessa forma, um conflito 

instaurado para além das dificuldades inerentes à prática sindical, havendo 

incongruências entre o que o Estado e as demais instituições influenciadas pelo 

neoliberalismo demandam e o que é buscado pelos sindicatos. Passa a haver não só 

o conflito histórico entre trabalhadores e empresas, marcado pela exigência de 

                                                 
18 “A publicidade convoca todos a gozar de privilégios dos consumidores de elite. Se alternativa fosse 
acessível a todos, não haveria privilegiados. Como não é, o que está sendo oferecido como tentação 
irrecusável é o direito de excluir a maioria. Assim sendo, a lógica da publicidade, hoje, está 
visceralmente comprometida com a lógica da violência banal que se expande como epidemia no mundo 
contemporâneo”. (KEHL, 2004: 62) 
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melhores condições de trabalho. O sindicato, enquanto instituição, se encontra numa 

conjuntura social cujas instituições sociais disseminam valores que destoam do 

discurso pautado na coletividade. 

Os sujeitos que compõem o sindicato experimentam um duplo processo: 

enquanto sujeitos se veem impelidos a investir nas suas particularidades individuais, 

mas, enquanto membros do sindicato, participam de relações e atividades cuja base 

é a ação coletiva. Esse duplo processo apresenta conflitos e contradições na medida 

em que os estímulos oriundos das instituições influenciadas pelo neoliberalismo 

conduzem a uma direção nem sempre condizente com os princípios defendidos pela 

instituição sindical. Nessa mesma linha, essas instituições passam por processos 

sociais que as afetam e as alteram, produzindo resultados que, até certo ponto, 

dificultam a organização social a partir de valores coletivos voltados para a 

solidariedade social e para a obtenção de objetivos em comum: 

Até então, era mais fácil identificar relações sindicais com solidariedade de 
classe quando os limites de classe pareciam ser mais claros. Os típicos 
membros dos sindicatos do passado eram trabalhadores manuais da fábrica, 
mina ou moinho, nos portos e nas linhas de trem, confrontando empregadores 
cuja impressionante unidade de classe evidenciava a necessidade de uma 
união proletária igualmente efetiva. Agora que os trabalhadores manuais, 
num sentido tradicional, são a minoria da força de trabalho, e em alguns 
países também são minoria nos membros dos sindicatos, identidades 
coletivas se tornaram mais difusas, e os interesses dos empregados mais 
diferenciados. Simultaneamente, com a expansão do emprego público, a 
ideia de um empregador opressor perdeu um pouco da sua força. É claro que 
sociólogos podem argumentar que a análise de classe, talvez com 
modificações, pode conter situações que contemplem trabalhadores do setor 
público e de colarinho branco (white-collar); mas, subjetivamente, a 
heterogeneidade dos empregos contemporâneos significa que o interesse 
coletivo de grupos de empregados particulares serão vistos, provavelmente, 
em oposição aos de outros trabalhadores, ao contrário de serem vistos em 

paralelo.  (GUMBRELL-McCORMICK; HYMAN, 2015: 2) 
(Tradução nossa) 

Esse processo de diferenciação dentro do mercado de trabalho mencionado 

por Gumbrell-McCormick e Hyman pode ser vinculado aos efeitos do processo de 

individualização, uma vez que a busca dos sujeitos por variados objetivos tende a 

aumentar a complexidade das mais diversas esferas sociais. Essa complexificação 

também pode ser relacionada com a tendência moderna à racionalização das suas 

instituições, resultando num aparato burocrático altamente complexo (GIDDENS, 

2011). Dessa forma: 

A segmentação dos empregos, do mesmo modo que o irresistível aumento 
dos serviços, acarreta uma individualização dos comportamentos no trabalho 
completamente distinta das regulações coletivas da organização “fordista”. 
Não basta mais saber trabalhar, é preciso saber, tanto quanto, vender e se 
vender. Assim, os indivíduos são levados a definir, eles próprios, sua 
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identidade profissional e a fazer com que seja reconhecida numa interação 
que mobiliza tanto um capital pessoal quanto uma competência técnica geral. 
(CASTEL, 2010: 601) 

Essa segmentação intensifica os desafios apresentados ao sindicato na 

medida em que passa a haver um menor número de trabalhadores cujas funções e 

experiências profissionais eram extremamente semelhantes. Essa semelhança 

permitia a construção de discursos sustentados em conhecimentos comuns, no 

compartilhamento das dificuldades que, até certo ponto, eram iguais. A segmentação 

enfraquece a força desse discurso, visto que os sujeitos passam a ter experiências, 

dentro do trabalho, cada vez mais diferentes. O estímulo ao aprimoramento de si e à 

busca de atividades empreendedoras (DARDOT; LAVAL 2016) também produzem 

empecilhos, visto que ajudam a estimular iniciativas individuais que caminham para 

longe da coesão oriunda dos valores compartilhados dentro do trabalho. 

Essa consideração pode ser relacionada aos processos vivenciados na 

fábrica da CSN e nas demais montadoras na medida em que esses casos trazem à 

tona a questão da diferenciação de interesses. A passagem da fábrica preocupada 

em criar uma cultura de trabalho que se estende para além dos seus limites físicos 

para fábricas internacionais com culturas e histórias singulares, pulverizou os 

trabalhadores, habitantes e o sindicato da região, criando uma miríade de demandas 

e de interpelações que dificultam a elaboração de estratégias coesas e abrangentes. 

Esses efeitos são intensificados pela chegada das montadoras, estimulada pela 

própria região e suas instituições locais. Esses agentes locais produziram condições 

que favoreceram o desenvolvimento das montadoras, facilitando a implementação dos 

sistemas de produção condizentes com os valores compartilhados pela racionalidade 

neoliberal. Somada a essa conjuntura, há as diferentes culturas e estratégias 

econômicas e de gestão que acompanham as montadoras, oriundas de processos de 

demandas trabalhistas que antecedem em muito a chegada das montadoras no Sul 

Fluminense. Essas empresas já lidavam com questões pertinentes à relações 

trabalhistas em meio à racionalidade neoliberal, possuindo um acúmulo no que diz 

respeito às melhores estratégias a serem empregadas para a manutenção da 

produção, como pode ser visto em Beaud e Pialoux (2009). 

Em meio a essa miríade, a importância das demandas pautadas no trabalho 

e em condições menos precárias esmaeceram, perdendo respaldo social em meio a 

outras questões tidas como mais prementes e mais adequadas às novas condições 

sociais, visto que as questões que surgem no cotidiano do trabalho não aparecem 
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mais de forma compartilhada por uma massa de trabalhadores. Os problemas dentro 

das empresas não deixam de existir, há demandas por melhores condições 

(TANIGUTI, 2015), no entanto, as alterações que envolvem a imagem simbólica da 

classe trabalhadora dificultam a formação de discursos que giram ao redor desse 

símbolo. Isto é, surgem dificuldades para o sindicato produzir estratégias que 

mobilizem a classe trabalhadora quando esses sujeitos não se veem como 

pertencentes a ela, ou então, quando se veem pertencendo a essa classe, mas 

buscam se afastar dela e se distinguir das suas características (BEAUD; PIALOUX, 

2009; BOURDIEU, 2008). A dificuldade encontrada se deve ao fato que essas 

demandas foram pulverizadas, em parte pela produção modular (RAMALHO; 

SANTANA, 2006b), em parte pela constante segmentação e especialização das 

funções. 

Essa segmentação provoca desafios dentro das dinâmicas do mercado de 

trabalho, mas as suas consequências não se limitam a esse campo, afetando os 

sujeitos que o constituem, assim como aqueles que pertencem a outros campos 

sociais (GIDDENS, 2002). Beaud e Pialoux (2009) abordam essa discussão em três 

momentos. Num primeiro, se veem na necessidade de justificar o porquê da 

importância desses estudos para sociólogos e para economistas, tendo de justificar 

suas razões e, até certo ponto, tendo de convencê-los da validade do seu objeto de 

estudo19. Num segundo momento, mostram como a classe universitária francesa está 

distante da importância simbólica e material que a classe operária representa, ao 

indagar alunos da graduação e da pós-graduação e serem surpreendidos com as 

respostas obtidas: a classe operária francesa era constituída por 6,5 milhões de 

trabalhadores, os estudantes ficaram presos em discussões que giravam ao redor de 

300 mil e 3 milhões de trabalhadores. Em terceiro lugar, o relato de uma experiência 

obtida através do contato com adolescentes que estavam estudando para poder 

                                                 
19 “Por que continuar a estudar a realidade operária? Porque acreditamos que tal questão é cada vez 
mais atual, e porque é preciso continuar a ir às fábricas para ver como se trabalha ali ainda que as 
novas ‘boas novas’ que anunciam uma mudança radical no modo de gestão (‘gestão participativa’, 
‘empresa inteligente, ‘apelo às competências dos assalariados’) se esforcem para dissuadir os 
pesquisadores. Tentamos reformular, em termos sociológicos, problemas importantes da economia 
política: as condições sociais da obtenção de ganhos de produtividade, a melhoria da qualidade, com 
a preocupação de levar em conta aspectos que frequentemente os economistas do trabalho deixam de 
fora do campo de reflexão (os efeitos da escola, as disposições dos assalariados…)”. (BEAUD; 
PIALOUX, 2009, p.11) 
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ingressar na fábrica como trabalhadores técnicos, revelando o desalento e desprezo 

vinculado à classe operária20. 

Dessa forma, esse processo de segmentação não só afeta as formas de 

organização sindicais e contribui para o processo de individualização, ele afeta o valor 

simbólico que os trabalhadores têm de si, assim como afeta o modo como as demais 

esferas da sociedade apreendem o valor simbólico desses trabalhadores. Esses 

valores simbólicos vão abandonando imagens vinculadas à coletividade e migrando 

para afirmações de valor baseadas na individualidade, na conquista de distintivos 

sociais (BOURDIEU, 2008) que são vinculados à figura do sujeito, não à sua classe 

social ou campo social. 

Em função dos efeitos dessa segmentação, Beaud e Pialoux (2009) veem a 

importância da defesa do papel social e simbólico da classe operária, vendo 

relevância de estudos que tomem a classe operária como protagonista, como objeto 

digno de estudos, como objeto cujo valor analítico não foi superado através da 

chegada de novas questões sociológicas. Beaud e Pialoux afirmam que a 

complexificação das relações sociais e a validação de novas questões a serem 

debatidas (gênero e raça, por exemplo) contribuíram para a diminuição do valor 

atribuído aos estudos a respeito de classe e, mais especificamente, à classe operária, 

havendo uma multiplicação das questões trabalhadas pelos cientistas sociais, tirando 

parte do protagonismo de estudos voltados à classe social. Não são apenas os 

trabalhadores e as instituições sindicais que enfrentam desafios no que diz respeito à 

valoração do trabalho no final do século XX, os próprios cientistas sociais encontram 

dificuldades em sustentar a importância da análise das classes sociais enquanto 

objeto de análise. 

                                                 
20 “Esses alunos dos cursos operários do liceu (usinagem, corte) parecem já ‘derrotados’, não podendo 

ou sabendo se defender coletivamente (‘A gente não tem ninguém com quem reclamar’, me disse um 
aluno de 19 anos, estudante de CAP de usinagem), já à mercê dos outros. No meu último dia no liceu 
profissionalizante, embora já fosse bastante conhecido e identificável na escola, fiz uma série de fotos 
das oficinas e dos alunos enquanto trabalhavam. […] Nessa ocasião, um deles – um aluno de BEP de 
usinagem, o ‘melhor’ aluno da turma, que encontrei diversas vezes na oficina ou durante as aulas de 
educação física – foi fotografado trabalhando numa fresadora tradicional. Senti que o fato de tê-lo pego 
nessa situação não o agradou, ele não ousou me dizer explicitamente, mas a careta que fez não deixou 
dúvidas. Aproximei-me para explicar o sentido dessas fotos e o uso que faria delas. Enquanto 
prosseguia metodicamente o trabalho, falando em voz baixa, ele me disse: ‘Não vai servir para nada, 
o senhor está desperdiçando filme’. Quando pedi que explicasse, respondeu com uma voz quase 
inaudível, desviando o olhar, ainda aplicado em terminar o trabalho: ‘Por que me fotografou? Operário 
não tem nenhuma importância’. E retomou o trabalho, como se não tivesse mais nada a acrescentar”. 
(Ibidem, p. 122) 
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A discussão que Beck traça com a questão do nacionalismo metodológico 

(MACIEL, 2013) complementa esse debate na medida em que ele aponta uma 

tendência acadêmica em produzir objetos vinculados, majoritariamente, à questões 

puramente nacionais. Isto é, essas análises tomam as idiossincrasias dos objetos 

como parte fundamental da discussão, diminuindo a importância da conexão desses 

objetos com aspectos globais da realidade: 

Em primeiro lugar, as fronteiras nacionais esperam uma cisão entre uma 
desigualdade politicamente relevante e uma desigualdade politicamente 
irrelevante. No Brasil, por exemplo, a desigualdade “racial” sempre foi mais 
relevante no pensamento acadêmico, do que a desigualdade de classe e a 
desigualdade de gênero. Pensando com Ulrich Beck, o Estado nacional 
brasileiro teria tido uma função fundamental nesta operação inclusive 
financiando pesquisas, uma vez que a integração nacional sempre 
despendeu do mito das três raças. A desigualdade de classe com isso 
permaneceu opaca, o que opera uma função fundamental na manutenção da 
desigualdade social brasileira, na qual o princípio do mérito se opera de forma 
radical como mostra Souza (2003). (Ibidem: 92) 

Silver (2005) mostra como a indústria automobilística se desenvolve de modo 

global, não se limitando a regiões específicas, afetando tanto economias locais quanto 

organizações trabalhistas da região, por vezes, instigando a organização em regiões 

que possuíam produção industrial insípida. Santos (2012) também mostra como os 

métodos de produção contemporâneos estão vinculados a cadeias de produção que 

não são limitadas por barreiras nacionais, ou mesmo continentais. Em meio a essas 

considerações, os limites apresentados por Beck (MACIEL, 2013) no que diz respeito 

ao nacionalismo metodológico21 sugerem a realização de esforços que levem em 

consideração não só elementos locais, mas também globais. Beck (2011) também traz 

a dimensão da reflexividade, na qual os sujeitos não apenas reproduzem os valores 

sociais mecanicamente, eles os apropriam e os adaptam às suas idiossincrasias. 

Nessa medida, as questões do nacionalismo metodológico e da redução da 

importância atribuída à questões pertinentes às classes sociais são relevantes não só 

para a apropriação simbólica dos sujeitos diretamente afetados por esses fenômenos, 

mas também para a realização de análises sociais. 

 

 

 

                                                 
21 Dito de outro modo, o nacionalismo metodológico é a percepção da desigualdade social como uma questão 

estritamente nacional, o que ignora suas formas globais de produção e reprodução. A fraqueza teórica desta 

perspectiva consiste em reduzir a conformação das desigualdades sociais de toda natureza (entre classes, grupos, 

indivíduos, gêneros, regiões, etc.) ao âmbito das sociedades nacionais. (MACIEL, 2013: 86) 
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5.1.1 INTERPRETAÇÕES ALTERNATIVAS – POSSIBILIDADES DE RESISTÊNCIA 

 

Ainda que essa segmentação e aplicação desse nacionalismo metodológico 

favoreçam o desenvolvimento de condições que ajudam a estruturar a racionalidade 

neoliberal, há autores que analisam essa conjuntura sob uma diferente perspectiva: 

focam as suas análises não nos problemas estruturais provocados pelo neoliberalismo, 

mas nas novas possibilidades oriundas dessas mesmas estruturas, das novas formas 

de resistência que podem ser aplicadas em meio a novas configurações sociais. 

Para essa perspectiva, o neoliberalismo não é tomado como um conjunto de 

práticas impositivas e inescapáveis, sendo caracterizado pelo total controle das 

relações sociais e dos seus mecanismos de reprodução. Mas sim como um conjunto 

de fenômenos que dão origem a uma série de consequências, algumas planejadas, 

outras não, provocando efeitos que ajudam a mantê-lo e outros que pavimentam 

mecanismos que podem conduzir à resistência dos sujeitos e à produção de relações 

sociais que não estejam submetidas à racionalidade neoliberal. Nessa medida, o 

neoliberalismo não é visto como um construto monolítico, guiado por princípios 

coerentes e intocado pelas contingências da realidade social. Peter Evans explora 

essas possibilidades alternativas: 

Uma visão audaciosa está começando a competir com os lamentos de que o 
neoliberalismo e a globalização têm destruído o movimento dos trabalhadores. 
Nessa visão, o crescimento do capitalismo neoliberal global tem criado 
oportunidades estruturais, dando ao trabalho incentivos e vantagens para a 
organização global. Corporações globais dão interesses comuns a 
trabalhadores que vivem em continentes diferentes. As organizações 
estruturais das corporações proporcionam trilhas que divulgam campanhas 
globais. Máximas neoliberais de direitos universais podem ser voltados contra 
o capital, aumentando a confiança dos trabalhadores de que suas lutas por 
dignidade e organização coletiva são prioridades na política global. Longe de 
ser o fim do movimento dos trabalhadores, o capitalismo neoliberal global dá 
ao movimento dos trabalhadores uma nova oportunidade de realizar antigos 
sonhos de transcender identidades retrógradas e limites nacionais. (EVANS, 
2010: 352) (Tradução nossa) 

Ainda que algumas das suas proposições possam ser tomadas como sendo 

demasiadamente otimistas, Evans oferece uma perspectiva que rivaliza com leituras 

mais pessimistas. Ele não se detém pelo surgimento de novos obstáculos e de novas 

dificuldades, busca encontrar mecanismos localizados dentro do próprio sistema 

neoliberal, partindo do pressuposto de que o neoliberalismo não se trata de uma 

entidade inquebrável cujos desígnios são inescapáveis, mas sim como um fenômeno 

social, passível de mudança através do trabalho humano e repleto de contradições. A 

complexificação das instituições neoliberais acaba por favorecer o surgimento dessas 
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possibilidades de resistências, uma vez que o desenvolvimento dos aparatos 

tecnológicos favorece a produção de dinâmicas sociais de difícil controle, em função 

das novidades que elas engendram, possibilitando a dinamização de práticas voltadas 

para a contestação social (CASTELLS, 2013). 

As potencialidades de resistência também podem ser detectadas na 

intensificação das organizações trabalhistas, facilitada pela globalização das 

indústrias, fenômeno que acaba aumentando significativamente o número de 

trabalhadores em regiões que, até então, dispunham de uma conjuntura econômica e 

industrial altamente precárias (SILVER, 2005). Esses movimentos das indústrias, além 

de provocar mudanças nas organizações do trabalho e de impor condições de maior 

precariedade, também provoca um choque cultural entre os novos discursos e práticas 

disseminados pelas empresas e a cultura já existente no novo espaço. Dessa forma, 

há uma aproximação de valores distintos que provocam conflitos e a produção de 

novas relações sociais. Ao serem interpelados pelos valores neoliberais, os sujeitos 

dessa região produzem novas formas de valoração da realidade a partir da 

racionalidade neoliberal. Gago aponta possibilidades de resistência quando pensa no 

neoliberalismo de baixo para cima: 

Por neoliberalismo de baixo para cima, entendo, portanto, um conjunto de 
condições que se concretizam para além da vontade de um governo, de sua 
legitimidade ou não, mas que se transformam diante das condições sobre as 
quais opera uma rede de práticas e saberes que assume o cálculo como 
matriz subjetiva primordial, e funciona como motor de uma poderosa 
economia popular que mistura saberes comunitários de autogestão e 
intimidade com o saber-fazer na crise como tecnologia de uma 
autoempresarialidade de massas. A força do neoliberalismo pensado dessa 
maneira acaba se enraizando nos setores que protagonizam a chamada 
economia informal como uma pragmática vitalista. (GAGO, 2018: 19) 

Essa pragmática vitalista não se manifesta na realidade social apenas como 

uma forma de manutenção e fortalecimento do Estado e das demais instituições 

neoliberais. Ainda que os sujeitos incorporem no seu cotidiano valores pertencentes 

à racionalidade neoliberal, não significa que eles sejam obrigados a agir e guiar suas 

ações apenas com base nesses preceitos. Os sujeitos apreendem essa racionalidade 

e a relacionam com seus valores particulares e com aqueles formados na esfera social 

a qual pertencem. Por maior que seja a disseminação dos preceitos neoliberais, os 

sujeitos dispõem de artifícios que permitam outros tipos de racionalidade. Quando 

Gago chama a atenção para o neoliberalismo de baixo para cima, ela está dando 

ênfase às infinitas apropriações que esses sujeitos podem fazer. Nessa medida, ela 

posiciona a resistência aos preceitos neoliberais não no retorno às fortes instituições 
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do passado, tampouco ao retorno ao Estado de bem-estar social, mas à capacidade 

de apreensão e de articulação desses sujeitos com valores e princípios que não 

estejam contidos na racionalidade neoliberal. Por não ser um construto monolítico 

intransponível, o neoliberalismo está aberto a se adequar a variadas configurações 

sociais para entrar em voga (FOUCAUDE-GOURRINCHAS; BABB, 2002). Tal 

disponibilidade aumenta a sua capacidade de adaptação, permitindo que consiga 

existir em distintas realidades sociais. Todavia, essa disponibilidade também implica 

numa maior sujeição do neoliberalismo às particularidades locais, da mesma forma 

que ele se adapta de modo a absorvê-las e instrumentalizá-las, ele também é afetado, 

sendo também alterado e ficando, até certo ponto, à mercê das aplicações realizadas 

pelos sujeitos. 

 

5.2  SINDICATO NO SUL FLUMINENSE 

 

As possibilidades de resistência articuladas na sessão anterior são praticadas 

e implementadas conjuntamente com as imposições e estímulos oriundos da 

racionalidade neoliberal. Ao mesmo tempo em que há instituições que conduzem os 

sujeitos a um processo de individualização, os estimulando a buscar as suas 

idiossincrasias, há um trabalho de apropriação dos valores neoliberais segundo 

valores que já existiam nos sujeitos, há um constante conflito interno no que diz 

respeito à internalização desses valores: 

Como assinalam Shahid Amin e Marcel van der Linden (1997, p.4), “o 
‘Terceiro Mundo’ só pode ser entendido se as formas intermediárias do 
trabalho assalariado (indicadores de uma proletarização parcial) forem 
seriamente levadas em conta”, Isso supõe uma não linearidade progressiva 
entre trabalho moderno e formas não modernas e, sobretudo, um modo de 
ler as articulações globais da segmentação da força de trabalho. Com isso 
queremos assinalar que o uso do termo proletarização deve ser enquadrado 
em nossa pesquisa, a partir de uma perspectiva que põe em primeiro lugar a 
heterogeneidade dos trabalhadores e trabalhadoras em contextos de forte 
mutação e que, sobretudo, redefine a própria noção de identidades ambíguas, 
situações precárias e contextos “periféricos” que, ao mesmo tempo, tornam-
se centrais para compreender as mudanças na força de trabalho. (GAGO, 
2018: 162) 

Em meio a esse contexto repleto de mudanças, Ramalho e Rodrigues (2014) 

continuam a ver a importância do sindicalismo enquanto instituição que pode oferecer 

resistências aos desafios apresentados pela conjuntura neoliberal, assim como o valor 

simbólico que a sua história representa àqueles que compartilham experiências 

sindicais semelhantes. No entanto, essa importância atribuída ao movimento sindical 
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não obscurece as dificuldades enfrentadas no cotidiano, sendo alvo constante de 

relações e de práticas que vão minando gradativamente o valor simbólico dessa 

história. Essas dificuldades são intensificadas pelo posicionamento das instituições 

pautadas pela racionalidade neoliberal. A difusão desses preceitos tem produzido uma 

série de desafios à realidade sindical: 

O sindicalismo tem vivido um período de dificuldades na sociedade 
contemporânea o que, em alguma medida, tem colocado em xeque parte de 
seus postulados. Observa-se, principalmente nos países centrais, uma queda 
na densidade sindical e uma retração do papel político dos sindicatos em 
suas respectivas sociedades nacionais – se comparamos com o período que 
vai do final da Segunda Guerra Mundial até o início dos anos 1970. Percebe-
se uma postura mais defensiva do sindicalismo diante de uma ofensiva 
política e econômica voltada para retirar direitos dos trabalhadores tanto nos 
chamados Estados de Bem-Estar Social como nos países da periferia do 
capitalismo. (RAMALHO; RODRIGUES, 2014: 400) 

Ainda assim, em frente a todas as dificuldades enfrentadas, o sindicalismo 

ainda não se encontra numa fase terminal: 

Ainda que haja indícios de uma crise da instituição sindical e das concepções 
que foram as bases para a teoria da sociedade do trabalho, não se pode dizer 
que estamos diante de um sindicalismo em fase terminal, em que pese o 
reconhecimento de que a ação sindical tenha mantido uma postura 
extremamente defensiva, notadamente nos países centrais, nas últimas 
décadas. (Ibidem: 383) 

O momento sindical pode ser marcado por derrotas e concessões, mas isso 

não indica, necessariamente, o seu fim. É apenas um indício das mudanças sociais 

ocorridas, dos rumos levados pelas instituições e dos seus efeitos causados na 

realidade social. O sindicalismo contemporâneo pode estar experimentando um 

processo de intensa turbulência, mas, ainda assim, ele possui o seu valor, sua 

relevância histórica e social, preservando sua atualidade e, até certo ponto, mantendo 

sua atuação e mobilizando os trabalhadores. Essa característica é evidenciada 

quando Ramalho e Rodrigues (2015) mostram que a taxa sindical brasileira, nas 

últimas duas décadas (1992-2012), variou de 19% para 17%, ao passo que o restante 

do mundo passou por reduções muito mais drásticas. No mesmo período (1992-2012), 

aconteceram as seguintes variações: Suécia foi de 83,9% para 68,6%, Dinamarca 

75,8% para 68,5%, Alemanha 33,9% para 18,6%, Reino Unido 39,3% para 27,1% e 

Canadá 35,7% para 30,0%. Em relação ao resto do mundo, a taxa de sindicalização 

brasileira se manteve relativamente estável. Essa manutenção se deve também à 

absorção de trabalhadores rurais, dando maior fôlego às centrais sindicais, uma vez 

que elas estavam sofrendo com os efeitos de políticas neoliberais nas empresas do 

setor industrial (CARDOSO, 2003). Em meio ao êxito no que diz respeito à luta contra 

uma redução drástica do número de filiados, Ramalho e Rodrigues mostram que essa 
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conjuntura nacional possui curta duração. Esses números foram mantidos com a 

absorção de trabalhadores do setor rural, uma vez que estes passaram a fazer parte 

das centrais sindicais, há menos um setor a ser absorvido, menos uma opção para a 

luta contra a redução dos sindicalizados. Essa conjuntura apresenta inúmeros 

desafios para os sindicatos, uma vez que estes são impelidos a buscar alternativas 

condizentes com as demandas oriundas da racionalidade neoliberal: 

A reorganização e/ou reconstrução da agenda sindical se depara, 
contemporaneamente, com duas questões centrais: em primeiro lugar a 
questão da representação: se deve estar voltada mais para o trabalho e o 
emprego ou voltada para questões sociais mais gerais. E, em segundo lugar, 
se a ação sindical deve se voltar mais para o coletivo ou para o individual. Na 
verdade, estas escolhas não são excludentes. (Ibidem: 384) 

Essa reorganização (ou reconstrução) passa por alterações no escopo do 

sindicato, assim como na adequação das abrangências das pautas defendidas e uma 

adequação que dê conta do intenso processo de individualização ocorrido nas 

sociedades neoliberais. 

Por mais que essas condições surjam de forma cada vez mais dramática para 

os sindicatos, elas não são inteiramente novas. Isto é, a necessidade de mudança e 

de adaptação a novas demandas sociais não é um fenômeno tipicamente 

contemporâneo. No decorrer da sua história, o sindicalismo no Brasil passou por 

processos de reorganização e de ruptura com as práticas e políticas sustentadas até 

então, como, por exemplo, a difusão do chamado novo sindicalismo (MANGABEIRA, 

1993). 

O esforço realizado no sentido de formar uma base sindical mais ampla e mais 

forte permeia o século XX (STOTZ, 2001), a história sindical se confunde com o 

desenvolvimento dos meios de produção, assim como com as direções tomadas pelos 

setores industriais. Os movimentos sindicais precisam lidar com obstáculos 

diversificados no decorrer da sua atuação, seja no que diz respeito à constituição da 

sua política interna22, seja no que diz respeito à adaptação aos desafios que surgem 

com o suceder dos fenômenos sociais. 

Autores que apontam as dificuldades contemporâneas não estão analisando 

um fato inteiramente novo, visto que o movimento sindical metalúrgico é constituído 

                                                 
22 Essas dificuldades históricas podem ser observadas nesse trecho que se refere às dificuldades 
vividas pelo sindicato dos metalúrgicos cariocas durante a década de 1990: “A organização sindical 
vem sofrendo com a redução do número de operários da categoria, com resultados imediatos no nível 
de participação nas atividades do sindicato, que também decresce vertiginosamente. As entrevistas 
dos dois dirigentes apontam, por exemplo, um decréscimo bastante sensível na massa de votantes, se 
comparada aos números das últimas eleições.” (RAMALHO; SANTANA, 2001: 30) 
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por contínuos confrontos e por variadas dificuldades (RAMALHO; SANTANA, 2001). 

No entanto, os obstáculos que surgem com a difusão da racionalidade neoliberal são 

novos na medida em que os rumos tomados pelas instituições sociais e pelos sujeitos 

levam a destinos que rivalizam diretamente com a manutenção de práticas sindicais 

que busquem tomar a identidade de classe como eixo fundamental para as suas 

demandas. 

Nessa medida, a intensificação do processo de individualização aparece 

como um dos fenômenos responsáveis pelo crescimento da dificuldade dos desafios 

contemporâneos vividos pelos sindicatos. A necessidade de produzir estratégias e 

discursos nos sujeitos não só na sua individualidade, mas também na sua coletividade, 

acaba sendo alvo de inúmeros empecilhos causados pela dimensão da racionalidade 

neoliberal. Essa conjuntura social cria um cenário no qual não só as relações 

trabalhistas dificultam a atuação sindical, mas as configurações das esferas sociais 

também impactam negativamente esse cenário23: 

O processo de desgaste político que vem caracterizando a atuação do SMSF 
e o seu distanciamento da base do setor automobilístico têm consequências 
para a organização sindical. Uma delas foi identificada por um Survey 
realizado no Consórcio Modular em 2007, que, comparado a outro 
semelhante realizado em 2001, flagrou um processo de desfiliação sindical: 
em 2001, eram 62,8% dos trabalhadores sindicalizados, contra apenas 27,2% 
em 2009. A principal razão apontada para a não sindicalização foi a 
descrença nos sindicatos. […] É possível constatar o descompasso entre o 
aumento significativo da base de trabalhadores no polo automotivo e a fraca 
atuação política do sindicato junto a esta base, tanto em relação à filiação 
destes novos trabalhadores, quanto em relação ao conteúdo das pautas de 
negociação. (FRANCISCO, 2012: 171) 

Francisco mostra que, apesar da relativa manutenção das taxas sindicais no 

Brasil, o SMSF passa por um período de grande dificuldade, enfrentando inúmeras 

resistências no que diz respeito à manutenção da taxa de trabalhadores sindicalizados. 

O impacto provocado pela difusão da racionalidade neoliberal na região Sul 

                                                 
23 Nessa medida, mesmo o poder público encontra dificuldades para lidar com alguns dos efeitos da 

racionalidade neoliberal: “O poder público é a única instância capaz de construir pontes entre os dois 
polos do individualismo e impor um mínimo de coesão à sociedade. As coerções impiedosas da 
economia exercem uma crescente pressão centrífuga. As antigas formas de solidariedade estão 
esgotadas demais para reconstituir bases consistentes de resistência. O que a incerteza dos tempos 
parece exigir não é menos Estado – salvo para se entregar completamente às “leis” do mercado. 
Também não é, sem dúvida, mais Estado – salvo para querer reconstruir à força o edifício da década 
de 70, definitivamente minado pela decomposição dos antigos coletivo e pelo crescimento do 
individualismo de massa. O recurso é um Estado estrategista que estenda amplamente suas 
intervenções para acompanhar esse processo de individualização, desarmar seus pontos de tensão, 
evitar suas rupturas e reconciliar os que caíram aquém da linha de flutuação. Um Estado até mesmo 
protetor porque, numa sociedade hiperdiversificada e corroída pelo individualismo negativo, não há 
coesão social sem proteção social. Mas esse Estado deveria ajustar o melhor possível suas 
intervenções, acompanhando as nervuras do processo de individualização.” (CASTEL, 2010: 610) 
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Fluminense não se limita à forma como os sujeitos passaram a apreender a sua 

realidade ou à forma como as instituições regionais, nacionais e internacionais 

passaram a estimular a busca dos interesses individuais. A privatização da CSN não 

foi apenas um marco simbólico vazio, foi a evidência da chegada e do poder de um 

sistema que não se limita ao campo econômico e político, da formação de um sistema 

que se alastra e afeta a vida cotidiana dos sujeitos nos seus pormenores24. Além 

desse efeito, houve também o enfraquecimento material da região uma vez que 

inúmeros trabalhadores foram demitidos, assim como iniciativas típicas de uma 

company town foram postas de lado, afetando significativamente as relações sociais 

da região (LIMA, 2013). 

O impacto causado pela privatização da CSN, seja na esfera econômica, seja 

no movimento sindical, foi, até certo ponto, minorado pela chegada das montadoras 

(ABREU; BEYNON; RAMALHO, 2006). A chegada de empresas que dispunham de 

alto capital financeiro para investir na região e contratar milhares de trabalhadores 

representou um novo fôlego para o SMSF que, até então, enfrentava dificuldades em 

se posicionar numa conjuntura marcada pela privatização da CSN. Essa chegada 

possibilitou a construção de novas dinâmicas, tanto trabalhistas quanto sindicais, 

engendrando novas formas de resistência e novas formas de relação entre os 

trabalhadores e as montadoras. Tais dinâmicas foram capazes de oferecer novas 

formas de existência para os sindicatos. 

No entanto, como apontado por Francisco (2012), essas dinâmicas têm 

enfrentado grandes desafios. Parte desses desafios são apresentados pelos tipos de 

relações sociais que estruturam as dinâmicas contemporâneas, conduzindo os 

sujeitos através de processos de individualização na esfera individual e na 

segmentação no que diz respeito ao trabalho. Outra parcela pode ser atribuída às 

diferenças inerentes entre a indústria siderúrgica e a automotiva, acabando por 

produzir diferentes demandas e diferentes necessidades. O SMSF se vê obrigado a 

traçar estratégias que atendam não só aos trabalhadores da CSN, mas também aos 

das montadoras. Tal conjuntura acaba produzindo um cenário altamente complexo e 

desafiador para as ações sindicais: 

                                                 
24 “O distanciamento da CSN com relação à cidade de Volta Redonda se acentuou nos anos seguintes 
à privatização e, em 2004, escolas e hospitais, símbolos de uma época de paternalismo estatal, foram 
vendidos; clubes e espaços públicos utilizados pela população foram fechados; e programas sociais 
foram reduzidos a ações pontuais da Fundação CSN”. (RAMALHO; SANTOS; LIMA, 2013: 780) 
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Após quase vinte anos da constituição de uma classe operária diferenciada, 
o Sindicato dos Metalúrgicos da Região Sul Fluminense ainda luta para 
organizar os diferentes tipos de reivindicação e tradições incorporadas nos 
setores representados – siderúrgico e automotivo. Com a tradição de tratar 
dos problemas de uma siderúrgica em um espaço urbano com histórico de 
dependência da empresa, o Sindicato dos Metalúrgicos tem tido dificuldades 
de melhor representar os trabalhadores que estão empregados nas 
montadoras, com uma dinâmica de trabalho própria e laços internacionais. O 
resultado desse processo tem sido a multiplicação de conflitos político-
institucionais entre sindicalistas dos diferentes perfis, com o surgimento de 
uma recente proposta de desvincular a representação dos trabalhadores 
desses dois setores industriais. (RAMALHO, 2015: 137) 

As dificuldades enfrentadas pelo SMSF não se reduzem a essas questões, 

também passando pela diminuição da confiança da população direcionada às 

instituições sindicais. Cardoso (2003) mostra que a década de 1990 passou por um 

processo no qual a população brasileira começou a desacreditar na validade, eficácia 

e honestidade das instituições sindicais. Se estas, durante a década de 1980, 

gozavam de grande confiança e foram agentes significativos nas lutas pela 

redemocratização do país, os anos 1990 começaram a observar a inversão dessa 

direção. Todavia, ainda que afete significativamente as instituições sindicais  e 

demande a necessidade de respostas imediatas condizentes com os desafios 

apresentados, essa desconfiança não é um fenômeno limitado às instituições sindicais. 

O cinismo (SAFATLE, 2008) aparece como um fenômeno que permeia as 

relações sociais e as instituições contemporâneas, sendo produto das relações 

pautadas na racionalidade neoliberal empregada no cotidiano25. Os sujeitos deixam 

de acreditar na eficácia das instituições, não atribuindo a elas significados que podem 

ser relacionados à confiança, segurança e pertencimento (BAUMAN, 2003), lidando 

com elas sempre de modo precavido, sempre prontos para uma traição ou para o não 

atendimento das expectativas criadas. Os sujeitos, influenciados por esses 

                                                 
25  “A princípio, esse diagnóstico hegeliano parece convergir em larga medida com descrições 

sociológicas que caracterizaram o risco maior da modernidade como sendo a tendência à 
generalização de situações de anomia e indeterminação em razão da consciência da impossibilidade 
de garantir a substancialidade de formas tradicionais de vida. Nesse sentido, devemos entender por 
anomia ‘os efeitos de um enfraquecimento das normas e das convenções tácitas reguladoras de 
expectativas mútuas que conduz a uma degradação dos vínculos sociais’. Como se as exigências 
modernas de reconhecimento da autonomia individual, da autenticidade que critica hábitos e costumes 
tradicionais e de uma linguagem desencantada só pudesse ser pagas com a moeda do crescimento 
angustiante da indeterminação e da anomia, produzindo assim o que entendemos atualmente por crise 
de legitimidade. No entanto, essa convergência é apenas parcial, pois Hegel é imune ao pathos 
conservador da crença na substancialidade ética de formas tradicionais de vida. O que faz om que a 
regulação da anomia e da indeterminação por estruturas institucionais seja para ele, um problema maior 
por não poder ser resolvido através de alguma dinâmica de retorno “aos temos carregados de sentido”. 
(SAFATLE, 2008: 17) 
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fenômenos sociais, guiam suas ações de modo desconfiado, não sabem o que 

esperar, os discursos apresentados são vistos com cautela e com certo temor. 

Parte desse sentimento se deve ao movimento tomado pelo Estado (CASTEL, 

2005), dando maior ênfase ao gerenciamento do que à proteção dos sujeitos, 

buscando estimular as ações individuais oferecendo a menor quantidade possível de 

proteções e de garantias. O struggle for life afeta diretamente a expectativa que os 

sujeitos têm das instituições, produzindo uma falta de segurança institucional que os 

impele a competir uns com os outros por melhores condições de vida, visto que são 

estimulados a não esperar benefícios externos, apenas do resultado dos seus 

esforços. Nessa medida, o cinismo e a desconfiança são disseminados no mercado 

de trabalho, na busca diária dos sujeitos por melhores condições, tendo de enfrentar 

uns aos outros numa conjuntura que pressupõe a desigualdade: 

Se só existem postos que podem ser ocupados, um indivíduo qualquer só 
não é empregável porque outro o é, quer dizer, porque há pessoas com as 
habilidades requeridas pelos postos de trabalho disponíveis, criados por 
empregadores racionais segundo um planejamento empresarial voltado para 
a obtenção do lucro. A empregabilidade como conceito geral, pois, assenta-
se sobre a desigualdade efetiva de distribuição de recursos ou ativos 
empregáveis entre os indivíduos trabalhadores. Ela pressupõe a 
desigualdade de oportunidades de acesso a postos de trabalho já que, se 
todos fossem substitutos perfeitos no mercado de trabalho, todos seriam 
igualmente empregáveis, e não haveria necessidade desse conceito, que não 
distinguiria coisa alguma. (CARDOSO, 2003: 101) 

A existência dessa desigualdade, vinculada à competição entre sujeitos dentro 

do mercado de trabalho afeta significativamente a atuação sindical, uma vez que 

cresce a dificuldade de formação de vínculos de solidariedade entre trabalhadores 

que competem por uma mesma vaga, assim como é mais difícil formar uma imagem 

coletiva quando as experiências de trabalho não são compartilhadas por uma massa 

de trabalhadores. Há também a questão de o sindicato ser apreendido com 

desconfiança e descrença, recebendo o mesmo tratamento cínico que as demais 

instituições sociais. 

Essas relações e dificuldades são potencializadas com base nas instituições 

contemporâneas afetadas pela racionalidade neoliberal. Os valores que elas 

disseminam e as práticas que estimulam reforçam esse cenário no qual reina o 

cinismo, aumentando a resistência dos sujeitos a propostas pautadas na coletividade 

e, até certo ponto, na confiança. O cenário atual destoa do que foi apreendido na 

segunda metade do século XX: 

A influência do PCB crescia diante do movimento sindical em geral, e tem 
então início o período do que hoje se convencionou chamar de “velho 
sindicalismo”, e que muitos autores caracterizaram – pode-se dizer 
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negativamente – como de um sindicalismo marcadamente político, 
distanciado das questões cotidianas da classe trabalhadora, mais 
preocupado com suas ligações e influências no Estado do que em 
desempenhar suas funções específicas. Entretanto, se de fato esse 
sindicalismo tinha uma atuação política importante, por um lado esta não era 
acrítica, linear totalmente subordinada; por outro ela era acompanhada de um 
trabalho nas bases, que incluía a ação das células comunistas e se ampliava 
politicamente com os conselhos de fábrica, os conselhos sindicais, as praças 
da liberdade sindical – espaços cativos de reuniões fora ou dentro das 
empresas, onde se discutiam os problemas dos trabalhadores e se 
combinavam as estratégias a serem adotadas. (PESSANHA, 2001: 88) 

Tal qual descrito por Pessanha, o “velho sindicalismo” pautava questões 

variadas, não se limitando aos problemas vivenciados no cotidiano do trabalho. Nessa 

configuração social, havia uma sintonia entre trabalhadores, sindicato e partidos 

políticos. O trabalho de base realizado viabilizava essa coesão que produzia pautas 

grandiosas, demandas cujos resultados não seriam usufruídos apenas pelos 

trabalhadores locais, mas por um grupo mais amplo. Havia uma coletividade que 

abrangia essas três esferas da realidade social. 

Outra característica própria do “velho sindicalismo” aparece no modo como os 

sindicatos da época tendiam a buscar soluções legais, eles estavam menos inclinados 

a partir para confrontos diretos que não fossem permitidos pela lei. Na década de 1980, 

esse cenário foi sendo alterado, havendo a introdução de práticas mais belicosas, 

havendo um acirramento da luta de classes e do modo como os trabalhadores viam a 

si mesmos, fato evidenciado pelo seu vocabulário: 

A denominação “peão” começou, assim, a assumir o caráter de uma 
“proposta de identidade” articulada a uma certa perspectiva sindical e política. 
Da análise do discurso dos militantes pudemos depreender que a identidade 
de peão possui uma face negativa e outra positiva: ser peão é assumir a 
condição de explorado, mas é também “reconhecer e impor o seu valor, 
mostrando força”. (NASCIMENTO, 2001: 280) 

Nessa medida, o novo sindicalismo acirra a percepção das relações de classe 

instigando os seus membros a agirem, a reivindicar para si aquilo que havia sido 

negado pelo patronato. Há não só a luta pela melhora das condições de trabalho, mas 

há também a luta pela representação de um papel social que não seja subjugado, que 

seja protagonista e não fique à mercê das condições adversas: 

Esta disposição permanente para o enfrentamento, de “medir forças” com o 
patronato através da greve, está presente na própria identidade de “peão”. 
Conforme um depoimento: “a revolta permanente do peão é um estado de 
greve constante”. É por essa via que a identidade de “peão” se articula às 
concepções e propostas do “novo sindicalismo” durante os anos de 1980, um 
sindicalismo que no período se definia como “de luta intransigente”, capaz de 
“dar o troco” e de reconquistar os direitos, a dignidade e o reconhecimento 
perdidos. (Ibidem: 284) 

Essa postura altamente combativa atendia a dois objetivos: em primeiro lugar 

funcionava como a estratégia de demandas por melhores condições; em segundo 
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lugar, para além das questões laborais, oferecia um reforço na identidade dos 

trabalhadores, auxiliando na construção de uma auto imagem positiva. Essa 

positividade era possível na medida em que os sindicatos construíam discursos 

coletivos capazes de mobilizar os trabalhadores de forma coesa, estes podiam se ver 

em quanto parte de algo. Mas não apenas isso, as suas ações conjuntas surtiam efeito, 

suas demandas eram ouvidas e atendidas. Ver-se enquanto peões possibilitava a 

atribuição de valores simbólicos que permitiam o fortalecimento dessa identidade, 

assim como oferecia uma identidade pela qual esses trabalhadores podiam ser vistos 

pelo restante da sociedade, uma vez que, no novo sindicalismo, os efeitos das ações 

sindicais reverberavam diretamente no restante da sociedade (MANGABEIRA, 1993). 

Segundo Cardoso (2003), a difusão dessa conjuntura foi possibilitada por uma 

série de razões distintas: o novo sindicalismo serviu como uma resposta/válvula de 

escape da repressão realizada pela ditadura militar, inúmeras parcelas da população 

se ressentiam com o autoritarismo e buscavam formas de resistência; o regime militar 

não desfez o aparato burocrático sindical que existia desde a década de 1930, dessa 

forma, quando mobilizados, os sindicatos dispunham de recursos para implementar 

suas estratégias; os sindicatos souberam mobilizar as suas bases em meio a 

condições de trabalho precárias, conseguindo unificá-las e estruturá-las 

coerentemente, usando as condições adversas como justificativa para a existência do 

movimento sindical; o crescimento da inflação e tentativa do governo de congelar o 

salário mínimo (recusando aumentos reais) fortaleceu a luta sindical, uma vez que as 

demandas sindicais assumiram um caráter político que reverberava positivamente na 

população. 

Contudo, se essas condições estruturais favoreceram o surgimento e o 

crescimento do novo sindicalismo, permitindo o avanço de inúmeras demandas 

sindicais, Cardoso (Ibidem) argumenta que, na década de 1990, houve um movimento 

que seguiu a direção oposta em função: da redemocratização, por ter acalmado os 

ânimos contestatórios; da possibilidade, permitida por Lei, de formação de sindicatos, 

dando luz à milhares de novas organizações, a despeito da permanência do número 

de trabalhadores, criando uma conjuntura na qual, proporcionalmente, havia mais 

sindicatos do que trabalhadores 26 ; implementação de novas tecnologias 

                                                 
26 “Isso significa que, em 1991, havia um sindicato urbano para cada grupo de 5523 trabalhadores. Em 

2001 essa proporção tinha caído para um sindicato para cada 4356 empregados formais urbanos”. 
(CARDOSO, 2003: 40) 
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administrativas e aumento dos contratos de terceirizados; privatização de estatais 

cujos trabalhadores constituíam parcela significativa dos sindicatos. Essa conjuntura, 

somada às novas direções tomadas pelas instituições sociais, apresenta um cenário 

repleto de desafios para a realização das práticas sindicais. A possibilidade de 

resistência, tal qual praticada no novo sindicalismo, foi fortemente prejudicada. Tanto 

as instituições quanto os sujeitos passaram a guiar suas ações segundo princípios 

que não favoreciam ações típicas do novo sindicalismo. A intensificação do processo 

de individualização, a difusão de uma racionalidade sustentada nos valores da 

constante competição e o aumento da desconfiança nas instituições sindicais são 

fatores que contribuíram significativamente para o seu enfraquecimento, e ainda 

continuam a ser fatores que apresentam inúmeros desafios para o movimento sindical. 

Além de desafiadora, essa conjuntura social também é criadora de novas 

dinâmicas, de novas formas de práticas sindicais que, não só diferem das realizadas 

no novo sindicalismo, mas apresentam elementos condizentes com os apontamentos 

de Dardot e Laval (2016) sobre a racionalidade neoliberal: 

O desdobramento desta mutação vem consolidando entre nós uma prática 
sindical que, para além de fetichizar a negociação, transforma os dirigentes 
em novos gestores que encontram na estrutura sindical mecanismos e 
espaços de realização, tais como operar com fundos de pensão, planos de 
pensão e de saúde além das inúmeras vantagens intrínsecas ao aparato 
burocrático típico do sindicalismo de estado vigente no Brasil desde a década 
de 1930. Isto alterou o perfil das lideranças e das práticas sindicais adotadas 
até então. Tais mudanças também alteraram o destinatário do discurso 
sindical, cujo ideário vai paulatinamente se deslocando de um sindicalismo 
de classe para um sindicalismo cidadão. (ANTUNES; SILVA 2015: 511) 

Essa passagem de um sindicalismo de classe para um sindicalismo cidadão 

traz à tona o debate levantado por Beaud e Pialoux (2009) no que diz respeito ao 

enfraquecimento das questões voltadas à classe trabalhadora. Essa passagem 

sugere uma mudança do foco das demandas realizadas pelo sindicato, na medida em 

que ele age, não por uma classe específica, mas por um sujeito que é cidadão e possui 

direitos inalienáveis. Dessa forma, o discurso se populariza, abrangendo uma 

quantidade muito maior de sujeitos. Todavia, esse discurso também se pulveriza na 

medida em que não é especial para nenhum grupo social, perdendo parte significativa 

da sua eficácia. Ao mesmo tempo, são apontadas características gerenciais mais 

voltadas para a administração das finanças do sindicato do que para a construção de 

solidariedade entre os trabalhadores e para a formação de uma imagem coletiva. É 

em meio a essa conjuntura que Beaud e Pialoux reivindicam a importância de análises 

que atribuam a devida importância à classe trabalhadora. 
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Dadas as condições extremamente adversas vividas na década de 1990, o 

SMSF teve de se adequar, teve de produzir estratégias que fossem condizentes com 

os desafios que surgiam: 

Em meados dos anos 1990, o Sul Fluminense se encontrava em depressão 
econômica e repleto de incertezas. Não somente em função da queda da 
renda e do emprego em Volta Redonda. Resende também passava por um 
processo de evasão de capitais que haviam se deslocado para regiões onde 
pudessem contar com isenções tributárias, num cenário de particular 
aguçamento da guerra fiscal no Brasil. (BEZERRA, 2017: 378) chamada 
economia informal como uma pragmática vitalista. (GAGO, 2018: 19) 

Dado esse cenário, adicionadas as condições que afetaram o novo 

sindicalismo, foi necessária a mudança do foco e das estratégias de luta sindicais. A 

luta pela melhora das condições deu lugar à luta pela manutenção de empregos, 

benefícios ficaram em segundo plano, dando lugar à busca por alternativas de 

emprego que pudessem preencher o vazio deixado pelas demissões. Nesse cenário, 

a busca por empresas dispostas a implementar as suas fábricas na região começou. 

Por um lado, haviam inúmeras condições geográficas e materiais que aumentavam a 

atratividade da região Sul Fluminense, por outro, haviam agentes privados 

posicionados estrategicamente na região e dispostos a investir seus diversos capitais 

de modo a aumentar a atratividade da região (LIMA, 2005). 

Apenas esses elementos não eram suficientes, facilidades econômicas, 

geográficas e políticas eram muito bem vindas pelas empresas, mas elas também 

exigiam o comprometimento dos trabalhadores voltado no sentido de oferecem 

poucas resistências, de aceitarem as condições de trabalho impostas sem pestanejar. 

Esse acordo foi feito, mas isso não significa que o SMSF abdicou do seu papel 

enquanto instituição sindical cuja história remete aos tempos do novo sindicalismo. 

Esse acordo favoreceu também ao sindicato que passava por momentos difíceis 

(RAMALHO, 2006). 

Esse jogo de interesses mostra um sindicato calculista. Um sindicato que não 

abandonou completamente a retórica do novo sindicalismo, mas que aceitou as 

drásticas mudanças conjunturais, buscando se adequar a elas de modo a manter a 

sua relevância na realidade social. Desse modo, esse sindicato não irá recorrer 

apenas à imagem do peão e ao recurso das greves. Ele irá, em determinados 

momentos, fazer acordos com empresários locais e facilitar as condições de trabalho 

de modo a tornar a região atrativa para outras empresas, chegando até mesmo a 

competir com sindicatos de outras regiões: 
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Veremos um sindicato combativo, porém, com o limite de defender apenas a 
sua própria base de representação formal e que, se “necessário”, age 
competitivamente contra outros sindicatos metalúrgicos. O trecho ajuda a 
compor a conclusão de que a neoliberalização do sindicato (determinada pelo 
contexto de exploração via mobilidade pela atuação de um “Estado 
empresário”) se converteu numa forma inovadora de realizar um velho sonho: 
o projeto corporativista típico dos anos 1930, de produzir um sindicato que 
luta pelos interesses de uma base particular, mas que recusa uma 
conflitividade mais articulada entre capital e trabalho. (RAMALHO, 2006: 380) 

Nessa medida, é possível apreender certas características que conduzem o 

SMSF a um novo conjunto de valores, a um novo grupo de estratégias possíveis. Essa 

adição não cancela a sua história sindical, assim como não apaga a sua forte relação 

com o período do novo sindicalismo. Apenas indica novas possibilidades e novos 

desafios frente à racionalidade neoliberal. 

 

5.3  SINDICATO, SUJEITOS E TRABALHO – RELAÇÕES NEOLIBERAIS 

 

As condições históricas que levaram às mudanças na estrutura sindical 

durante a década de 1990 alteraram significativamente os sujeitos que viveram esse 

período. Essa alteração não se limitou a esferas sociais específicas, ela perpassou 

toda a realidade social, produzindo novas demandas e novos problemas a serem 

solucionados. Esse processo foi intensificado com a disseminação da racionalidade 

neoliberal nos sujeitos e nas instituições da época. 

Estratégias são elaboradas pelos sujeitos e pelas instituições, esses agentes 

sociais buscam se adequar às exigências da nova realidade social. Os sujeitos se 

veem interpelados por discursos que os conduzem à individualização, as instituições 

também se veem obrigadas a seguirem esses preceitos, assim como também se veem 

numa posição na qual devem instigar esses valores nos sujeitos, devem ser capazes 

de estimular a naturalização desses valores. Tais movimentos ajudam a produzir um 

enfraquecimento das classes sociais, de repente, essa categoria passa a representar 

cada vez menos a realidade social, cedendo espaço para categorias que deem conta 

do sujeito na individualidade (BECK, 2011). Conforme a percepção da realidade com 

base nas classes sociais vai sendo afetada, o sujeito se esforça para encontrar 

soluções, para formular estratégias que sejam capazes de substituir a proteção e o 

pertencimento que, outrora, eram oferecidos pela classe social: 

Sociedade de classe são sociedades nas quais, para além das trincheiras de 
classe, a disputa gira em torno da conspícua satisfação das necessidades 
materiais. Contrapõem-se fome e fartura, poder e impotência. Ela existe. Sua 
imediatez e obviedade correspondem à evidência material da riqueza e do 
poder. As certezas das sociedades de classe são, nesse sentido, as certezas 
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da cultura da visibilidade: a fome esquelética contrasta com a robusta 
saciedade, os palácios, com as choças, o fausto com as migalhas. (Ibidem: 
54) 

Ora, a conjuntura social afetada pelas mudanças provocadas com o 

desenvolvimento do neoliberalismo é a própria sociedade de classe. É a segurança 

que até então envolvia os sujeitos e, ainda que as classes sociais fossem constituídas 

por profundas desigualdades e que essa segurança não fosse compartilhada 

igualmente, havia valores simbólicos em jogo que ajudavam na permanência de uma 

coesão social estruturada por valores coletivos. Em meio a esse enfraquecimento e a 

essas mudanças, vai se fortalecendo a sociedade de risco, pautada na insegurança 

da individualidade e na atribuição da responsabilidade das consequências aos 

próprios sujeitos. 

Se o pertencimento a classes sociais não é mais uma garantia, o sujeito busca 

soluções em outras formações sociais27. No entanto, as instituições os guiam de 

modo que as respostas encontradas estejam contidas nos valores disseminados pela 

racionalidade neoliberal (HARVEY, 2005). Nessa medida, desprovidos da segurança 

do pertencimento a uma classe social, esses sujeitos buscam novas formas de 

representação que estejam contidas na sua individualidade, não na sua existência 

coletiva. Essa busca é favorecida pela difusão do cinismo (SAFATLE, 2008), visto que, 

além dos estímulos à individualidade, há a falta de confiança nas instituições sociais. 

 A austeridade neoliberal reduz as áreas de ação do Estado, afetando 

significativamente a sua capacidade de afetar diretamente as realidades sociais dos 

sujeitos. O Estado é impelido a produzir uma conjuntura na qual os sujeitos se sintam 

livres e poderosos para perseguir os seus objetivos, ao mesmo tempo em que 

desacreditem na eficácia estatal, o relegando a papéis secundários e terciários na 

realidade social: 

De fato, a insistência na proliferação dos riscos vai de par com uma 
celebração do indivíduo desligado das pertenças coletivas, “desencaixado” 
(disembedded) segundo a expressão de Giddens. Portanto, este indivíduo é 
como um portador de riscos que navega à vista no meio dos escolhos e deve 
ele mesmo governar sua relação com os riscos. É difícil ver o papel que 
podem desempenhar nesta configuração o Estado social e a obrigação de 
seguro garantido pelo direito. Existe uma relação estreita entre a explosão 

                                                 
27 Os desafios a respeito da manutenção das classes sociais não implica no seu desaparecimento, 

apenas impõe a necessidade de novos arranjos e configurações sociais mais condizentes com as 
demandas contemporâneas: “’Capitalismo sem classes’, quer dizer, sem as classes trazidas dos 
séculos XIX e XX, definidas em última instância em termos estamentais e, portanto, sem classe 
‘operária’; mas isto também quer dizer: sem excluir a possibilidade de processos de formação de 
‘classes’ de novo tipo, não tradicionais, capazes de atravessar as fronteiras sociais de classe, sob as 
condições, por exemplo, de uma crise sistematicamente intensificada do mercado de trabalho. É 
mesmo verdade: a terceira via jamais está excluída”. (BECK, 2011: 125) 
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dos riscos, a hiperindividualização das práticas e à privatização dos seguros. 
Se os riscos se multiplicam ao infinito e se o indivíduo está só para enfrentá-
los cabe ao indivíduo privado, privatizado, fazer seu seguro próprio, se ele 
pode. Por conseguinte, o controle dos riscos não é mais um empreendimento 
coletivo, mas uma estratégia individual, enquanto que o futuro dos seguros 
privados é garantido através da multiplicação dos riscos. Sua proliferação 
abre um mercado quase infinito às seguradoras. (CASTEL, 2005: 65) 

Nesse cenário de insegurança social e de individualização em detrimento de 

soluções oferecidas por opções pautadas na coletividade, as identidades se formam 

com base nas escolhas individuais e no receio provocado a partir da sensação de 

insegurança oriunda do desamparo, produzido deliberadamente, pelas instituições 

sociais. Por um lado, essa sensação se deve ao aspecto financeiro, visto que a 

individualização da segurança implica na sua privatização e, consequentemente, 

aqueles sujeitos que detêm capital financeiro se encontram numa posição 

relativamente mais segura do que aqueles que, até então, tinham acesso, ainda que 

precário a redes e proteção públicas. 

Esse capital econômico, comumente adquirido no mercado de trabalho, é 

alcançado através de uma acirrada competição sem fim. A segurança pode ter sido 

alcançada momentaneamente, mas ela está longe de ser perpétua, ou mesmo estável. 

A naturalização da competição cria um estado de constante conflito entre os sujeitos 

tão intenso que, mesmo aqueles que ocupam uma posição confortável e segura, 

podem ser depostos e passar a viver em meio à incerteza e à insegurança. 

Nessa medida, a competição dentro do mercado de trabalho não apenas é 

guiada com base na busca por status e pela melhoria das condições de vida, ela 

também acaba se tornando numa busca pela sobrevivência, pela manutenção de um 

status que não só distingue simbolicamente (BOURDIEU, 2008), mas que é 

responsável pela manutenção da segurança que não é oferecida imediatamente pelas 

instituições pautadas nos valores neoliberais. Por maior que seja o valor atribuído à 

questão do status social, à melhoria da vida e ao aperfeiçoamento de si, estes 

elementos são confrontados constantemente frente ao medo perpétuo existente na 

sociedade de risco. Medo que é elemento estrutural, nem sempre sentido 

conscientemente pelos sujeitos, mas que afeta significativamente as formas como as 

relações sociais são realizadas. Por mais que o sujeito consiga preservar a sua 

posição e manter o seu status social, ele não está complemente protegido. A 

sociedade de risco funciona de tal forma que, ainda que seja possível a sua redução, 

não é possível a eliminação completa do risco e da insegurança, a capacidade do 

sujeito de proteger a si mesmo é inerentemente limitada. Por isso, mesmo sujeitos 
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que dispõem de imensas riquezas são incapazes de afastar todas as possibilidades 

negativas da sociedade de risco: 

Talvez estejamos então em condições de compreender por que é a própria 
economia de proteções que produz uma frustração securitária cuja existência 
é consubstancial às sociedades que se constroem em torno da busca de 
segurança. E isto em dois sentidos. Em primeiro lugar, porque os programas 
de proteção jamais podem ser plenamente cumpridos, o que gera decepção 
e até ressentimento. Mas também porque seu êxito, mesmo relativo, em 
controlar alguns riscos, os faz emergir de novo. É o que acontece hoje com a 
extraordinária explosão desta noção de risco. Esta exasperação da 
sensibilidade aos riscos mostra muito bem que a segurança jamais é 
outorgada, nem mesmo conquistada, porque a aspiração a ser protegido se 
desloca como um cursor e coloca novas exigências à medida que seus 
objetivos anteriores estão sendo atingidos. Por conseguinte uma reflexão 
sobre a proteção civil e a proteção social deve levar também a perguntar-se 
sobre a proliferação contemporânea de uma aversão ao risco que faz com 
que o indivíduo contemporâneo jamais possa sentir-se totalmente em 
segurança. Pois, o que poderá proteger-nos – a não ser Deus ou a morte – 
se, para estar plenamente em paz, é necessário poder controlar 
completamente todas as circunstâncias imprevisíveis da vida? (Ibidem: 10) 

Todavia, por maior que seja a intensidade do risco e da insegurança vivida, 

por mais intenso que possa ser a ação do medo social que afeta as relações sociais, 

os efeitos provocados não se resumem ao pavor e à inação, tampouco à apreensão 

de um papel completamente passivo. Por maior que sejam os efeitos provocados por 

essa conjuntura, esses desconfortos são naturalizados, são vistos apenas como 

consequências inerentes a uma competição que não é questionada, mas reificada 

(GAGO, 2018). Nessa medida, por maior que sejam os obstáculos, por mais 

desafiadoras que sejam as demandas surgidas, os sujeitos apreendem suas 

experiências com base numa lógica amoral 28 , uma lógica que pode ser 

instrumentalizada e posta em prática nas suas interações cotidianas. O que acontece 

com eles não é produzido por uma conjuntura social que reduz as suas alternativas, 

eles não se veem enquanto interpelados por demandas inatingíveis: 

Certa vez encontrei no supermercado uma jovem senhora que não via no 
bairro havia alguns meses; eu mal a reconheci, pois estava vinte quilos mais 
magra. Sem que eu perguntasse, ela contou que estivera no hospital por vinte 
dias devido a uma grave pneumonia. Seu padecimento foi tamanho que os 
médicos perderam as esperanças, chegaram a anunciar a seu irmão a 
iminência do óbito. Quando o inesperado aconteceu, os médicos a 
aconselharam a descansar, pois sua doença fora causada por estresse. Ela 
me confirmou o diagnóstico: disse que seu emprego em uma imobiliária a 
estava matando. Contou-me seu calvário: por ser a única mulher do escritório, 
é constantemente designada para serviços subalternos, não obstante ser 

                                                 
28 “Pensar o cálculo como condição vital num contexto em que o estado não garante as condições 
neoliberais de concorrências (prescritas pelo modelo ordoliberal) implica que o cálculo assume certa 
monstruosidade, na medida em que a empresarialidade popular é obrigada a ser responsabilizada por 
condições que não lhe são garantidas. Essa imperfeição acontece como indeterminação e, ao mesmo 
tempo, organiza uma certa ideia da liberdade que desafia a seu modo as tradicionais formas de 
obediência”. (GAGO, 2018: 238) 
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uma corretora como os demais; seus colegas roubam-lhes os clientes com a 
condescendência da gerência e tripudiam sobre o feito; não é registrada e 
teve seu salário reduzido dias antes do colapso; em decorrência disso, e 
também da dívida com o hospital, passou a morar numa república de moças 
após receber alta; anda passando fome, por isso permanece magra; não 
obstante o conselho dos médicos, voltou ao trabalho dois dias após receber 
alta; e, por fim, os dias de sua ausência foram descontados de seu salário. 
Nada disso foi dito em tom de lamento, pelo contrário. Ao perceber que eu 
ficara abalada por sua aparência cadavérica e seu relato, disse: Não se 
preocupe, sou uma leoa, batalhei para sobreviver e é o que continuo fazendo”. 
A dignidade desse sofrimento não está na transcendência, mas na 
persistência. (VIANA, 2013: 152) 

O discurso dessa “leoa” não está voltado para as dificuldades que enfrenta no 

trabalho, para situações de assédio e de discriminação, para a falta de apoio oferecida 

pela empresa com a qual está vinculada profissionalmente. O seu discurso naturaliza 

esses elementos, os tratando como fatores inalteráveis e inescapáveis, condições 

inerentes ao trabalho que pretende realizar. Seu foco deve estar voltado para si, para 

a sua capacidade de superar as adversidades que surgem, deve ser resiliente de 

modo a suportar todas as intempéries que possam surgir, assim como tem de ser 

capaz de manter a sua produção. Seu corpo não pode ser apenas um corpo que 

naturaliza e aceita as condições impostas. Ele também deve caminhar rumo ao 

aprimoramento, à melhoria da sua força de trabalho e das suas qualificações de modo 

a contribuir positivamente para a produção da sua empresa. Esses elementos devem 

funcionar como imperativos categóricos inescapáveis e incontestáveis. 

Por mais desagradáveis que essas condições possam ser, ainda que o 

desconforto flerte com o intolerável e a sua vida corra real risco, esses elementos são 

tomados pela “leoa” como constitutivos da sua personalidade. Numa conjuntura social 

que resiste, deliberadamente, em oferecer construções imagéticas para os sujeitos, 

que os interpela e os exorta a encontrar soluções por si mesmos, uma interação, ainda 

que altamente desagradável, capaz de produzir algum tipo de conteúdo identitário é 

atrativa, não podendo ser descartada. Essa “leoa” não quer que sintam pena dela 

porque concorda (até certo ponto) com as “regras do jogo”, sabe que tem de se 

desdobrar e produzir o impossível para obter resultados num mercado de trabalho tão 

competitivo. Sabe que, apenas a disposição para lidar com o sofrimento não é 

suficiente para atingir o sucesso profissional e pessoal, é preciso também ser 

qualificada, apta para exercer com exímia precisão as suas funções profissionais. 

Sabe que a responsabilidade do seu futuro está nas suas mãos, são as suas ações e 

as suas aptidões que irão definir a sua vitória ou derrota. Dessa forma, a accountability 

se manifesta: 
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Se seguirmos os diferentes sentidos do termo inglês em uso, significa que o 
indivíduo deve ser responsável por si mesmo, responder por seus atos diante 
dos outros e ser inteiramente calculável. Como diz Pezet: “a 
‘responsabilização’ dos indivíduos não os torna apenas responsáveis: eles 
devem responder por seu comportamento a partir de escalas de medida 
dadas pelos serviços de gestão de recursos humanos e pelos 
administradores”. A “avaliação” tornou-se o primeiro meio de orientar a 
conduta pelo estímulo ao “bom desempenho” individual. Ela pode ser definida 
como uma relação de poder exercida por superiores hierárquicos 
encarregados da expertise dos resultados, uma relação cujo efeito é uma 
subjetivação contábil dos avaliados. (DARDOT; LAVAL, 2016: 351) 

Essa subjetivação passa pelo treinamento do corpo29, não sendo limitada 

apenas pela construção da resiliência, passa também pelo impulso direcionado ao 

aperfeiçoamento e sua constante atualização. A competição vigente não permite que 

eles possam parar, devem sempre procurar novas formas de aperfeiçoamento que 

possam satisfazer as necessidades do mercado. Nessa linha, o acúmulo de capital 

acadêmico é fundamental para o aperfeiçoamento individual: 

Fernando trabalhava como agente funerário e motorista, e estava terminando 
o Ensino Médio na EJA. Seus pais “vieram da roça” e eram semianalfabetos; 
dos quatro irmãos e duas irmãs, ele seria o primeiro a completar o 2º grau. 
Quando perdeu um emprego por não possuir esta certificação, resolveu “se 
endireitar mais um pouco” e terminar. Na primeira entrevista que me 
concedeu, estava vivenciando um processo seletivo para uma fábrica que se 
instalaria dentro da Peugeot; faria uma prova de português e matemática em 
breve. Acreditava “estar bem”, pois já tinha feito os cursos de inspetor de 
qualidade, logística e operador de empilhadeira no SENAI, a um custo médio 
de R$ 120 cada, nos quais ele “investira” o dinheiro da rescisão de contrato 
quando saiu do “ramo da funerária” na primeira vez. Voltou a trabalhar na 
funerária mesmo contra a sua vontade, pois não podia “ficar parado”, e não 
havia se adaptado como ajudante de pedreiro. (CORDEIRO, 2012: 142) 

Nessa entrevista, Cordeiro consegue captar alguns indícios próprios do 

tratamento de si de acordo com a racionalidade neoliberal. O entrevistado percebe 

que apenas a disponibilidade do seu tempo não é suficiente. Ele precisa aprimorar o 

seu corpo, investir o seu tempo não apenas na disponibilização para o trabalho, mas 

para o tratamento de si, para a produção de saberes técnicos que possam torná-lo 

mais atrativo na busca de empregos. No entanto, só isso não é suficiente. Ele precisa 

ser audacioso, precisa investir não apenas o seu tempo e energia, mas também o seu 

dinheiro. Ele faz uma “aplicação” em sim mesmo, aposta no seu êxito. É por isso que, 

                                                 
29 “Desse modo, injunge-se o sujeito a conformar-se intimamente, por um trabalho interior constante, à 
seguinte imagem: ele deve cuidar constantemente para ser o mais eficaz possível, mostrar-se 
inteiramente envolvido no trabalho, aperfeiçoar-se por uma aprendizagem contínua, aceitar a grande 
flexibilidade exigida pelas mudanças incessantes impostas pelo mercado. Especialista em si mesmo, 
empregador de si mesmo, inventor de si mesmo, empreendedor de si mesmo: a racionalidade 
neoliberal impele o eu a agir sobre si mesmo para fortalecer-se e, assim, sobreviver na competição. 
Todas as suas atividades devem assemelhar-se a uma produção, a um investimento, a um cálculo de 
custos. A economia torna-se uma disciplina pessoal. Foi Margaret Thatcher quem deu a formulação 
mais clara dessa racionalidade: ‘Economics are the method. The object is to change the soul’ [A 
economia é o método. O objetivo é mudar a alma]”. (DARDOT; LAVAL, 2016: 331) 
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ao invés de investir o dinheiro da sua rescisão numa poupança (alternativa mais 

segura), ele o mobiliza para fazer cursos, para melhorar a sua atratividade para o 

mercado de trabalho. Ele conta com o espírito do empreendedor contemporâneo 

(BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009), “investindo” o dinheiro da sua rescisão em si 

mesmo, tratando o seu corpo como um capital digno de investimento (VIANA, 2013). 

Enquanto estuda, trabalha, pois sabe que não pode “ficar parado”, sabe que os 

concorrentes esperam as menores brechas para usurpar dos seus benefícios e das 

suas conquistas. A aceitação da racionalidade neoliberal não se limita na prática de 

determinados valores em momentos específicos, ela exige perpétuo 

comprometimento do sujeito. Desse modo, ele busca o seu aperfeiçoamento escolar 

e técnico, investe no seu corpo e no seu potencial desconhecido de rendimento e 

responde ao tempo neoliberal ao não ficar parado. Para além dessas características, 

ele também apresenta a resiliência necessária para lidar com as demandas que 

surgirem durante a sua trajetória profissional: 

Em uma das posteriores visitas à escola onde estudava, Fernando estava “de 
turno” – trabalhando até 00h48 – não podia comparecer à aula naquela 
semana e, portanto, só pude entrevistá-lo novamente em outra oportunidade. 
Na segunda entrevista, foi impossível não reparar em suas olheiras, 
provavelmente resultado de seu novo emprego. Na Peugeot os funcionários 
trabalham em esquema de revezamento de turnos, o último até as 00h48 – 
sem contar horas-extras. Fernando relatou seu cansaço, pois às vezes 
chegava em casa às 03h30 e que, apesar de o “correto ser no máximo duas 
horas”, muitas vezes fazia três ou quatro horas extras. O ônibus passava na 
esquina de sua casa uma hora antes do início do turno, dizia-se cansado, 
mas feliz. (CORDEIRO, 2012: 143) 

Apesar de todas as dificuldades, Fernando se sente feliz. O desconforto e o 

cansaço oriundos da sua rotina não são vistos como um problema fundamental. É 

normal que um sujeito inserido no mercado de trabalha tenha de “dar o sangue” pra 

empresa, se desdobrando para atender as metas, cumprir as horas-extras (nem 

sempre remuneradas) e manter a busca pelo aperfeiçoamento de si. Nessa medida, 

há um paralelo com a “leoa” descrita por Viana (2013) na medida em que esses dois 

sujeitos não apontam problemas inerentes com as condições que estruturam o seu 

trabalho. Isso não significa que eles não sintam desconforto e que não desejem 

mudanças drásticas nas condições às quais estão expostos. O que acontece é que, 

ao naturalizarem as relações dentro do trabalho, deixam de problematizar as 

condições às quais estão expostos, caso se sintam insatisfeitos, é porque eles, 

enquanto indivíduos, não foram capazes de atingir os objetivos almejados. Aqui, a 

questão da accountability (DARDOT; LAVAL, 2016) surge com bastante força, visto 

que, ao responsabilizar a si mesmos e não a estrutura social, eles assumem que, caso 
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adquiram o nível de aperfeiçoamento adequado, serão capazes de ter acesso aos 

seus objetivos30. 

Todavia, essa busca por aperfeiçoamento de si é limitada na mesma medida 

em que a busca por segurança em meio à sociedade de risco. Ainda que os sujeitos 

sejam impelidos a buscar por segurança, a competir entre si de modo a conquistarem 

status social e a aprimorar a si mesmos constantemente, há uma limitação inerente 

nesse processo. Da mesma forma que sujeitos que possuem imenso capital 

econômico não estão completamente seguros na sociedade de risco, sujeitos que 

buscam seu aprimoramento não tem garantias em meio às instituições pautadas pela 

racionalidade neoliberal. Isto é, o saber técnico não é uma garantia do alcance dos 

objetivos individuais, passando a ser, cada vez mais, condição mínima para a 

participação da disputa: 

Contudo, a educação tampouco se tornou supérflua. Pelo contrário: sem um 
diploma que ateste a qualificação, o futuro profissional fica completamente 
obstruído. Começa assim a firmar-se a fórmula segundo a qual certificados 
de qualificação são cada vez menos suficientes, mas ao mesmo tempo cada 
vez mais necessários para alcançar as almejadas e disputadas posições 
profissionais. Mas qual o significado disto? Na terra de ninguém entre a 
condição “suficiente” e a “necessária”, o sistema educacional perdeu seu 
propósito funcional de instância publicamente controlada de distribuição de 
oportunidades sociais – propósito com o qual foi investido desde pelo menos 
o Iluminismo e cuja investidura foi renovada nos anos sessenta! Como e com 
base em que critérios serão distribuídas, agora e no futuro, oportunidades 
sociais escassas entre pessoas com idênticas qualificações formais. (BECK, 
2011: 224) 

Apesar desses desafios e limitações inerentes às instituições que se guiam 

pela racionalidade neoliberal, os sujeitos continuam a seguir por esses preceitos. 

Esforçando-se para alcançar objetivos que estejam compreendidos nessa lógica de 

existência. Os modos como veem a si mesmos e a sua realidade social naturalizam 

os desafios dentro do seu trabalho. As horas-extras são cansativas, mas condizentes 

com a realidade social a qual pertencem. E, para além do cansaço, há o aspecto 

simbólico. Este oferece um retorno aos sujeitos, permite que eles consigam produzir 

                                                 
30 “A emergência do modelo empreendedor está relacionada à crise da sociedade salarial, associada a 
aspectos como a fragmentação da classe trabalhadora, enfraquecimento da capacidade de mobilização 
coletiva, precarização e imprevisibilidade, das trajetórias profissionais. Essa sociedade, que vice a 
experiência da flexibilidade produtiva, estende a mesma lógica para os seus indivíduos através da 
retórica de que precisam ser empreendedores de si mesmo. Trata-se de um ‘culto da performance1, 
um forte ‘aparato discursivo ideológico’, que tem a empresa como modelo de conduta, dando corpo ao 
‘projeto de um novo indivíduo’, a saber, sem filiações coletivas, capacitado para aprender com as 
adversidades, vencer as incertezas e perceber a si mesmo como o único responsável pelas suas 
condições materiais e empregabilidade”. (FERREIRA, 2015: 206) 
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valores simbólicos que não dependem de instituições ou de imagens coletivas. Esse 

oferecimento imaterial não pode ser quantificado, mas pode ser apreendido: 

O “orgulho do uniforme” estava presente nos depoimentos desses 
trabalhadores e nos dados disponíveis no survey, no qual a maioria dos 
funcionários da Volkswagen indicou ter orgulho de trabalhar ali e nas 
empresas do “consórcio modular” (86%). Quando questionados sobre o 
significado de trabalhar na VW, afirmaram que o emprego regular na fábrica 
propiciava “serem respeitados como trabalhadores” (66%), darem “a garantia 
de um futuro para a família” (76%) além de ser um “estímulo aos estudos” 
(49%). Curioso perceber que, mesmo o salário sendo um fator importante na 
valorização do emprego, o dado “ter um bom salário” aparecia em quarto 
lugar, com 42% das escolhas. O trabalho nas fábricas representa uma 
distinção de status, exercendo influência na opção por esse caminho, um 
tanto tortuoso e penoso, de terminar os estudos” ou “esforçar-se em fazer 
uma faculdade” e tentar “chegar lá”. Para ingressar nesse mercado “tem 
exigência”, é preciso ter “escolaridade, qualificação” para crescer na empresa 
ou mesmo para manter-se nela; portanto, os trabalhadores incorporam o 
discurso da importância de “e qualificar” e “investir no estudo”. (CORDEIRO, 
2012: 138) 

Dessa forma, é possível apreender com maiores detalhes as formas como o 

trabalho funciona como um significante que produz significados para além do retorno 

material baseado no salário. O esforço demandado durante as disputas para se 

alcançar um determinado cargo e o esforço subsequente para se manter nesse cargo 

não se deve apenas ao que o sujeito pode ganhar materialmente. Em meio à 

racionalidade e aos valores neoliberais, o trabalho (e todos os movimentos e ações 

que o constituem) existe como um vetor que influencia significativamente a existência 

dos sujeitos, estes atribuem parte considerável da sua identidade à forma como se 

relacionam no trabalho. Todas as escolhas necessárias para que os sujeitos consigam 

ingressar no seu quadro profissional e permanecer lá contam uma história, traçam 

uma narrativa pessoal que ganha um valor simbólico, sendo mais do que mera forma 

de subsistência material. Esses trabalhadores têm de estudar e se aperfeiçoar 

constantemente, tendo de estar atentos às variações do mercado e a novas 

tendências que exigirão deles novas respostas. Ao tratar os seus corpos como uma 

empresa cujo capital é variável, eles direcionam esse capital de acordo com os 

sentidos tomados pela empresa. O modo como investem nos seus corpos, como 

apreendem e se adaptam à sua realidade é influenciado diretamente pela empresa, 

pelo mercado de trabalho. O sucesso profissional desses sujeitos está ligado 

diretamente à sua capacidade de agir em sintonia com a empresa. Passa a ocorrer 

uma espécie de simbiose na qual as ações individuais repercutirão positivamente na 

empresa, uma vez que, gradativamente, vai havendo uma redução da diferenciação 

entre sujeito e empresa: 
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É claro que o indivíduo trabalha a si mesmo para se tornar mais produtivo; 
contudo, ele trabalha para se tornar mais produtivo a fim de tornar a empresa 
– que é a entidade de referência – mas produtiva. Mais do que isso: os 
exercícios que supostamente melhoram a conduta do sujeito visam a 
transformá-lo num “microcosmo” em perfeita harmonia com o mundo da 
empresa e, para além dele, com o “macrocosmo” do mercado mundial. 
(DARDOT; LAVAL, 2016: 343) 

Dessa forma, quando os sujeitos se preocupam consigo mesmo focando nas 

suas necessidades e projetos pessoais, eles estão também agindo de acordo com a 

empresa e as suas necessidades e projetos. Essa forma de subjetivação, influenciada 

significativamente pela adesão das instituições sociais aos preceitos neoliberais, 

acaba por provocar um processo de formação de identidade que, por muitas das vezes, 

se confunde com os princípios e práticas difundidas pela empresa. Esse processo, 

apesar de afetar grupos de sujeitos e de oferecer valores semelhantes, não produz 

valores coletivos compartilhados que aproximam os sujeitos. Os valores produzidos 

se sustentam na busca pela diferenciação e pela competição. A aproximação entre 

sujeito e empresa não é uma forma de ação comunal, mas sim uma necessidade de 

sobrevivência em meio às demandas da racionalidade neoliberal. Esse processo de 

individualização acaba produzindo novas formas de relacionamento entre o sujeito e 

o restante da sua realidade social. Ainda que as instituições sociais conduzam à 

individualização, eles não apenas destroem valores, elas continuam a disseminar 

diretrizes a serem seguidas pelos sujeitos: 

O neoliberalismo não destrói apenas regras, instituições, direitos. Ele também 
produz certos tipos de relações sociais, certas maneiras de viver, certas 
subjetividades. Em outras palavras, com o neoliberalismo, o que está em jogo 
é nada mais nada menos que a forma de nossa existência, isto é, a forma 
como somos levados a nos comportar, a nos relacionar com os outros e com 
nós mesmos. (DARDOT; LAVAL, 2016: 16) 

Apesar de ser associado unicamente à dimensão econômica da vida social, 

os efeitos do neoliberalismo se estendem para todas as dimensões da existência 

social31, influenciando o modo como os sujeitos pensam, agem e interagem na sua 

vida cotidiana. Essa associação ao aspecto econômico pode ser atribuída, em parte, 

ao fato de que as relações sociais têm emulado as regras do trabalho. Estas não se 

limitam aos muros da empresa, se imiscuindo nas rotinas diárias, alterando interações 

                                                 
31 “Em vez de um modo econômico de produção cujo desenvolvimento é comandado por uma lógica 

que age à maneira de uma ‘lei natural’ implacável, o capitalismo é um ‘complexo econômico-jurídico’ 
que admite uma multiplicidade de figuras singulares. É por isso também que devemos falar de 
sociedade neoliberal, e não apenas de política neoliberal ou economia neoliberal – embora seja 
inegavelmente uma sociedade capitalista, essa sociedade diz respeito a uma figura singular do 
capitalismo que exige ser analisada como tal em sua irredutível especificidade. Vemos, pois, que a 
análise da governamentalidade neoliberal atinge indiretamente, como que por tabela, a concepção 
marxista do capitalismo em seu essencialismo”. (Ibidem: 26) 
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e afetando o modo como os sujeitos contemplam a sua realidade social. Isso se deve 

ao modo como as relações do sujeito para consigo mesmo são semelhantes às suas 

ações para com a empresa. A forma como ele molda o seu próprio corpo tem como 

base as necessidades e as demandas do mercado, consciente ou inconscientemente, 

esse sujeito faz escolhas que suportam e reforçam o funcionamento do mercado: 

Trata-se, na verdade, de produzir uma relação do sujeito individual com ele 
mesmo que seja homóloga à relação do capital com ele mesmo ou, mais 
precisamente, uma relação do sujeito com ele mesmo como um “capital 
humano” que deve crescer indefinidamente, isto é, um valor que deve 
valorizar-se cada vez mais (Ibidem: 31) 

Essa relação homóloga é uma escolha inconsciente na medida em que os 

sujeitos não buscam, deliberadamente, assemelhar sua identidade às empresas e às 

necessidades do mercado. No entanto, conforme buscam melhorar a si mesmos para 

se tornarem aptos a competir e conquistar seus objetivos, acabam escolhendo 

estratégias cujas consequências inesperadas envolvem a aproximação entre sujeito 

e empresa. 

O desenvolvimento do neoliberalismo se deu de tal maneira que tanto os 

cidadãos quanto os seus defensores passaram a naturalizá-lo, o tomando como algo 

inerente à vida social. Dessa forma, quando agem, desenvolvem estratégias e 

escolhem com base na sua racionalidade, não questionando o porquê de terem de 

agir segundo essas coordenadas simbólicas. Da mesma forma que não questionam a 

gravidade, não questionam as máximas da competição que estruturam o mercado e, 

consequentemente, as suas vidas. Suas ações são conduzidas não na direção do 

questionamento ou da problematização da sua realidade, mas sim na busca pela 

produção de elementos que possam mantê-los na competição. Sua energia é aplicada 

na constante competição, na ansiedade oriunda da insegurança, na luta pela 

manutenção dos bens e objetos adquiridos. A aplicação dessa energia acaba 

provocando um processo de alienação: 

As novas técnicas da “empresa pessoal” chegam ao cúmulo da alienação ao 
pretender suprimir qualquer sentimento de alienação: obedecer ao próprio 
desejo ao Outro que fala em voz baixa dentro de nós dá no mesmo. Nesse 
sentido, a gestão moderna é um governo “lacaniano”: o desejo do sujeito é o 
desejo do Outro. Desde que o poder moderno se torne o Outro do sujeito. 
(DARDOT; LAVAL, 2016: 327) 

Essa alienação é causa e efeito da naturalização da racionalidade neoliberal. 

Conforme os sujeitos vão agindo, eles reforçam esses preceitos, uma vez que estão 

presentes em todos os segmentos da realidade social. Dessa forma, a amálgama 

entre sujeito e empresa não acontece apenas durante as horas de trabalho. As 

instituições sociais e os demais sujeitos ajudam a reforçar essa condição. 
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Essa consideração é relevante na medida em que, mesmo as instituições 

sindicais acabam apresentando características que reforçam essa racionalidade, 

influenciando os sujeitos e os ajudando a manter os valores neoliberais em voga. Isso 

é possível na medida em que o neoliberalismo não é um conjunto de valores 

intercambiáveis que devem ser praticados uniformemente, independentemente das 

condições sociais e históricas. Fourcaude-Gourrinchas e Babb (2002) mostram que o 

neoliberalismo é altamente adaptável. Sua maleabilidade permite que ele se vincule 

até mesmo em instituições cuja história e discurso destoam significativamente dos 

seus valores. 

Se por um lado as instituições aparecem como agentes sociais que ajudam a 

reforçar os valores neoliberais, os sindicatos encontram nas condições produzidas 

pelo neoliberalismo elementos que podem ajudar na construção de estratégias que 

possibilitem a sua sobrevivência material, assim como a manutenção da sua atuação 

política. Essa constatação pode ser observada no SMSF, visto que, num momento de 

fraqueza e de grandes dificuldades, pôde utilizar o discurso neoliberal para atrair 

empresas que voltaram a dinamizar a região, dando novo fôlego à sua prática sindical. 

Permitindo novas possibilidades para um cenário que, até então, se arrastava. Pode 

ser apreendido um caráter calculista no sindicalismo brasileiro na medida em que, o 

intenso combate praticado durante o novo sindicalismo foi apenas uma fase, de 

importante valor simbólico e material, mas, no fim das contas apenas uma fase: 

Segundo Iram Jácome Rodrigues, as mudanças no sindicalismo cutista 
tiveram seu momento de maior expressão no 3º CONCUT 1988, pois 
“simbolicamente, esse encontro significou o fim da fase heroica da construção 
da CUT e tudo que ela representava para uma parte da militância cutista”. A 
tese do fim da “fase heroica” fundamentava-se na concepção de que, nos 
primeiros momentos de criação, dada a necessidade de adquirir maior 
legitimidade junto às suas bases, haveria maior disposição em desencadear 
lutas e estratégias sindicais mais radicalizadas, ofensivas ou 
confrontacionistas, informadas de modo acentuado pelo ethos socialista. 
Desta forma, os caminhos trilhados pelo sindicalismo propugnado pela CUT, 
do momento de sua fundação ao seu 3º Congresso, que ocorreu em 1988, 
“representou o período de sua construção e afirmação, cuja fase mais 
movimentista, libertária, socialista e de confrontação, enfim, heroica encerra-
se com o III CONCUT”. (ANTUNES; SILVA, 2015: 516) 

Cardoso (2015) mostra como o discurso sindical que pautava uma postura 

altamente combativa na década de 1980 teve de ser alterado, tanto em função do 

comportamento do Estado, quanto em função dos próprios sindicatos. Por um lado 

houve a entrada da Força Sindical, uma central caracterizada por uma postura mais 

negociadora, sustentada bem menos no discurso combativo do que a CUT. Esse 

choque de estratégias enfraqueceu o movimento sindical na medida em que as 
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disputas internas minavam o confronto com as empresas, atrapalhando assim a 

realização das demandas dos trabalhadores. Essa pulverização das centrais sindicais 

é apontada como um dos fatores que enfraqueceram o movimento sindical. 

No entanto, a relação entre as instituições sindicais e a racionalidade 

neoliberal não se deve apenas a um recuo, a um esforço de manutenção da relevância 

das centrais frente aos adversários internos. Essa aproximação entre sindicatos e 

racionalidade neoliberal indica também uma absorção, ainda que inconsciente desses 

valores. Os sindicatos mobilizam essas estratégias não porque cederam ao discurso 

adversário, mas porque esse discurso se tornou padrão, se tornou o senso comum 

que pauta a realidade social. Nessa medida, sindicatos que apresentam 

características típicas da racionalidade neoliberal não estão simplesmente 

“pelegando”, eles estão se comportando de acordo com a racionalidade típica do 

período em que existem32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 “A única forma admissível de relação com os sindicatos e, de modo mais geral, com os assalariados 
é o ‘acordo’, a ‘convergência’, o ‘consenso’ em torno dos objetivos supostamente desejáveis para todos. 
Qualquer um que se recusasse a respeitar os princípios administrativos, qualquer sindicato que não 
aceitasse de imediato os resultados a que necessariamente deve levar o “acordo” e, com isso, se 
recusasse a agir em ‘concordância’ com os governantes seria excluído do ‘jogo’. O novo regime de 
governo admite apenas ‘stakeholders’, ‘partes interessadas’, que têm interesse direto no sucesso do 
negócio em que entraram espontaneamente”. (DARDOT; LAVAL, 2016: 285) 
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6  CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

Nessa etapa do trabalho, foram realizadas entrevistas semiestruturadas e 

qualitativas. As entrevistas foram conduzidas dessa forma pois, tal como foi discutido 

nos capítulos anteriores, a racionalidade neoliberal não é apenas algo que se impõe 

nas relações sociais e apaga construções e valores simbólicos que não são 

condizentes com os preceitos neoliberais, criando um vazio nos sujeitos, ela produz 

novas relações e novas formas de interação, implicando no surgimento de novas 

estratégias de resistência. 

As entrevistas foram planejadas e realizadas de tal forma que os sujeitos 

pudessem expor tanto as suas apreensões da realidade sindical quanto as estratégias 

que eles consideravam ser mais eficazes na obtenção das suas metas. Daí a análise 

dos discursos utilizados pelos entrevistados. Nesse sentido, as entrevistas foram 

semiestruturadas e qualitativas, uma vez que o foco da pesquisa estava voltado para 

a forma como esses sujeitos apreendem a racionalidade neoliberal e a aplicam no seu 

cotidiano, especificamente, como membros do SMSF mobilizam esse conjunto de 

valores e constroem o movimento sindical. Nessa medida, o foco das entrevistas não 

é o levantamento de informações, não é a construção de estatísticas que permitam 

uma maior compreensão das condições enfrentadas pelo SMSF, mas sim o 

levantamento do discurso e das estratégias praticados pelos membros do sindicato. 

As entrevistas, conduzidas de modo a permitir a fala livre dos entrevistados, visaram 

permitir que viessem à tona os objetivos, interesses e apreensões dos entrevistados. 

Por isso, as questões apresentadas foram elaboradas de modo a focar em 

aspectos importantes para a construção do trabalho, mas, ainda assim, apresentando 

um tom generalizante capaz de dar aos entrevistados espaço para que as suas 

próprias apreensões da história e dificuldades enfrentadas pelo sindicato viessem à 

tona. Nessa medida, as entrevistas foram iniciadas num esforço de contextualização 

no qual os entrevistados falavam sobre o início da sua relação com o SMSF, sobre os 

fatores que os levaram a se aproximar do movimento sindical. Essas questões tinham 

o objetivo de delinear os valores atribuídos ao movimento sindical pelo entrevistado, 

indicando o seu posicionamento com relação à construção de um sindicato mais 

combativo ou mais conciliatório. Logo em seguida, foi questionado a relação entre a 

instituição sindical e os trabalhadores, os desafios enfrentados pela nova geração de 

trabalhadores, tanto no que diz respeito às dificuldades oriundas da conjuntura política 
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quanto em função de uma sociabilidade menos focada na construção de pautas 

coletivas. Após essas questões, os entrevistados foram indagados sobre a realidade 

sindical, sobre desafios e possibilidades de resistência palatáveis em meio à 

conjuntura vivida. 

Na primeira etapa do trabalho empírico, foram realizadas duas entrevistas 

exploratórias, cujo objetivo era iniciar o contato com o sindicato, assim como testar a 

hipótese de que, dada a atual conjuntura política e econômica, o sindicato empregava 

estratégias condizentes com a racionalidade neoliberal. Foram entrevistados o vice-

presidente Renato Soares (membro ativo no sindicato desde a década de 1990, tendo 

participado do processo de privatização da CSN) e Edmílson José Alvarenga (tendo 

trabalhado na CSN e, atualmente, no grupo PSA Peugeot |Citroën). Essas entrevistas 

foram realizadas na sede do SMSF33 e na Universidade Federal Fluminense, ambas 

localizadas na cidade de Volta Redonda. Nelas, foram detectados indícios que 

sustentavam essa linha de raciocínio, sendo observados no discurso dos 

entrevistados elementos condizentes com a discussão teórica articulada nos capítulos 

anteriores.    

A partir desse primeiro contato e com a confirmação de que as questões 

teóricas desenvolvidas tinham relevância no cotidiano sindical, foram realizadas 

entrevistas com questões mais específicas 34 . Elas continuaram sendo 

semiestruturadas e qualitativas, mas passaram a ser desenvolvidas de modo a dar 

um direcionamento mais específico às falas dos entrevistados, buscando 

especificidades em questões referentes às dificuldades vividas pelo sindicato no que 

diz respeito aos aspectos estruturais, com ênfase no modo como os entrevistados 

lidavam com essas condições. Também foram indagadas quais são as formas de 

resistência possíveis em meio à conjuntura, assim como funcionam as estratégias a 

respeito da mobilização de novos sindicalizados. Essas entrevistas aconteceram na 

sede do sindicato em Volta Redonda e na subsede em Resende, assim como na casa 

de um dos membros da Oposição Metalúrgica. 

                                                 
33 Essa entrevista foi realizada na sala do vice-presidente Renato Soares, na sede de Volta Redonda. 
Essa sala chamou a minha atenção devido à decoração enviesada, as paredes estavam repletas de 
frases tradicionais a políticos e artistas de esquerda, havia fotos de políticos de esquerda famosos, 
assim como o computador tinha, como protetor de tela, memes satirizando o presidente Jair Bolsonaro. 
34 Após as duas primeiras entrevistas exploratórias, o trabalho iria se focar nas relações trabalhistas e 
sindicais vividas pelos trabalhadores envolvidos com o grupo PSA Peugeot Citroën, mas, dada a 
dificuldade de acesso aos trabalhadores, o trabalho foi desenvolvido com um escopo mais abrangente, 
buscando analisar um panorama mais amplo, envolvendo a realidade sindical da região. 
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Nessa etapa, foram entrevistados tanto membros da direção do SMSF quanto 

membros da Oposição Metalúrgica. Do lado da atual direção do SMSF foram 

entrevistados o Secretário de Saúde/Segurança/Previdenciário André Kondylopoulos 

(tendo entrado no sindicato no final da década de 1990, logo após a chegada da 

Volkswagen na região) e o advogado do sindicato João Campanário (tendo trabalhado 

para o sindicato desde a década de 1980). Da Oposição Metalúrgica, foram 

entrevistas membros cuja experiência profissional, política e sindical data desde o 

período do novo sindicalismo, são sujeitos cuja identidade é fortemente influenciada 

por aquele período de lutas, tendo sustentado forte oposição no período que envolveu 

a privatização da CSN. Os entrevistados foram Tarcísio Xavier, Vítor Júnior, Sandra 

Mayrink Veiga, Isaque Fonseca, Erasmo Quiricci. 

A entrevista com a Oposição Metalúrgica se deve aos diferentes discursos 

mobilizados pelas centrais sindicais no Brasil, criando conflitos interno que adicionam 

novos desafios à prática sindical e à construção de diálogos com os trabalhadores. A 

entrevista com membros da Oposição Metalúrgica oferece o contato com formas 

alternativas de resistência, assim como discursos pautados em valores diferentes, 

permitindo, até certo ponto, a relativização do que é dito e praticado pelos atuais 

dirigentes do SMSF. O discurso da Oposição Metalúrgica foi comparado com o dos 

líderes do SMSF, possibilitando conjecturas a respeito do quão distantes e 

pulverizadas estão as centrais sindicais brasileiras, visto que, as diferenças nas 

estratégias e nos discursos sugerem posicionamentos políticos e defesa de valores 

significativamente diferentes. Tais diferenças facilitam a apreensão da realidade 

sindical contemporânea assim como a forma como os efeitos da racionalidade 

neoliberal reverberam nas suas construções. 

Todas as entrevistas foram gravadas e transcritas, tendo sido analisadas a 

cada avanço do trabalho empírico e teórico. Essa questão é relevante na medida em 

que as entrevistas não foram realizadas num curto período de tempo. A primeira 

entrevista exploratória foi realizada em dezembro de 2018, sendo seguida pela 

segunda entrevista em janeiro de 2019. Após a realização das duas entrevistas 

exploratórias e da confirmação de que a hipótese inicial era condizente com a 

realidade do SMSF, houve uma pausa. Durante os meses que se seguiram, as 

transcrições foram analisadas e as questões decorrentes dessa análise foram 

mobilizadas de modo a influenciarem quais discussões teóricas seriam adicionadas 

ao trabalho. Esse esforço permitiu a produção de questões mais específicas, na 
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medida em que houve um diálogo entre as novas discussões teóricas mobilizadas e 

as apreensões obtidas através das entrevistas exploratórias, permitindo a expansão 

do escopo das questões trabalhadas nas primeiras entrevistas. Ainda que as 

entrevistas seguintes tenham sido desenvolvidas com as mesmas características 

(liberdade na fala dos entrevistados), houve maior atenção nas discussões elaboradas 

a partir dos resultados obtidos na primeira parte do trabalho empírico. 
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7  ENTREVISTAS – INDÍCIOS DA NOVA RAZÃO DO MUNDO NO SUL 

FLUMINENSE 

 

O sentido que orientou as questões feitas e as conversas nas entrevistas 

segue uma aparente contradição: os sindicatos, historicamente, encontram sua força 

de atuação através da mobilização dos trabalhadores e da construção de valores 

coletivos que possam uni-los, os aproximando do sindicato, sendo elaborados 

discursos e estratégias capazes de atender às demandas dos trabalhadores, ao 

mesmo tempo em que possam permitir a ação sindical e a sua manutenção. Todavia, 

os indícios apontados a respeito dos valores neoliberais (DARDOT; LAVAL, 2016) e 

das trajetórias tomadas pelo SMSF (e demais sindicatos no Brasil) apontam a 

formação de estratégias que seguem valores diferentes dos historicamente praticados. 

Essa história sindical foi construída de diferentes formas no Brasil, havendo, 

durante certo período de tempo, uma postura assistencialista, na qual o sindicato 

reivindicava pra si responsabilidades no que diz respeito ao oferecimento de auxílio 

jurídico e médico (PESSANHA, 2001). Nesse período, o sindicato sustentava suas 

demandas em processos legais, não recorrendo a greves como estratégia principal. 

Essa postura mudou drasticamente com a chegada do novo sindicalismo: momento 

histórico marcado pela explosão de inúmeras greves assim como com desistência dos 

sindicatos em sustentar práticas assistencialistas, passando a exigir do Estado essa 

tarefa (MANGABEIRA, 1993), com essa transferência de responsabilidade da 

assistência direcionada ao Estado, os sindicatos passaram a ocupar um papel 

contestatório, dispostos a exigir do Estado os benefícios e a atuação que consideram 

ser condizente com o seu papel na realidade social. A década de 1990 viu outra 

mudança, marcada pelo surgimento de novas centrais sindicais, produzindo discursos 

e estratégias distintas dentro do sindicalismo no Brasil (ANTUNES; SILVA, 2015). 

Posturas combativas e conciliatórias eram defendidas simultaneamente por diversas 

centrais sindicais, acirrando o conflito interno e a busca pelo controle dos diversos 

sindicatos dentro do país35. Somado a esse processo interno, houve a ascensão de 

                                                 
35 O acirramento dessa competição entre sindicatos e centrais sindicais intensifica os desafios na 
medida em que, a relação sindical com a sua oposição, apesar de produzir conflitos, possibilitava uma 
atuação cujos benefícios eram semelhantes, ainda que as estratégias para alcançá-los pudessem ser 
diferentes: “Pra você ter uma ideia em 1987, não sei se foi na greve geral ou na greve de 1987. A CSN 
impediu que todos os diretores de sindicato entrassem na CSN. Todos, sem exceção. E, com isso, o 
sindicato perdeu o contato direto no chão da fábrica com os trabalhadores. Mas só que os trabalhadores, 
eu fazia o papel da oposição sindical naquela época. A nossa disputa era ideológica e política, 
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governos brasileiros, dispostos a interferir diretamente nas demandas sindicais e no 

modo como os sindicatos se relacionavam com as empresas, guiados pelo consenso 

de Washington e os preceitos neoliberais (CARDOSO, 2015). Essa disposição do 

Estado em implementar valores típicos da racionalidade neoliberal, somada ao 

processo de individualização (típico da modernidade e acelerado vertiginosamente 

pela difusão dos valores neoliberais) e ao aumento da competição interna dos 

sindicatos, marca o surgimento de novas demandas que provocam a produção de 

novas estratégias que resultam em novas relações sindicais. 

Se a década de 1990 foi caracterizada pela ascensão de um governo disposto 

a implementar os preceitos neoliberais e a confrontar diretamente os sindicatos, a 

década seguinte foi caracterizada pela aproximação entre as centrais sindicais e o 

governo federal havendo uma relação de fortalecimento material dos sindicatos. O 

processo de individualização continua a lançar desafios na medida em que os 

sindicatos não apenas têm de lidar com disputas internas36 e com as empresas, 

tendo de desenvolver estratégias condizentes com as novas demandas dos 

trabalhadores. Esse esforço voltado no sentido de mobilizar os trabalhadores é 

dificultado pela intensidade do processo de individualização, responsável pelo 

surgimento de uma miríade de demandas singulares, muitas vezes contraditórias 

entre si, por vezes antagonizando as próprias diretrizes sindicais. Se, por um lado, a 

aproximação entre o governo e o sindicato fortaleceu as condições econômicas e 

estruturais do sindicato, ele apresentou novos desafios na medida em que a 

sustentação de discursos demasiadamente críticos e reivindicativos não eram muito 

adequados, dada a aproximação entre sindicato e governo (CARVALHO, 2015). 

Nesse cenário, os sindicatos tentam ser capazes de se adaptarem às 

demandas oriundas da racionalidade neoliberal, seja nas suas estratégias de 

manutenção material, na forma como buscam mobilizar os trabalhadores ou mesmo 

como lidam com as imposições de governos pautados pelos preceitos neoliberais. 

Com base nas considerações teóricas feitas até então, esse capítulo busca traçar 

relações, paralelos e possíveis diferenças entre o que foi apreendido nas entrevistas 

                                                 
encaminhamento a questões programáticas… mas o que ser refere à defesa dos trabalhadores a gente 
sempre caminhava junto com o sindicato, pra poder fortalecer a luta e unificar a categoria.” (Entrevista 
realizada em 31/07/2019 com Tarcísio Xavier, membro da Oposição Metalúrgica) 
36 “Cheguei e comecei a entender, né? Todo mundo tentando defender trabalhador, mas tinha grupinho 

lá, grupinho cá. São as tendências, que tinha dentro da CUT e do PT, né. Eu não entendia, pra mim era 
um grupo só com um objetivo só. Só que tem uns grupinhos dentro, até hoje tem”. (Entrevista realizada 
em 13/12/2018 com Renato Soares, vice-presidente do Sindicato Metalúrgico do Sul Fluminense) 
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e o que foi elaborado durante a argumentação teórica desse trabalho. Nessa medida, 

esse capítulo propõe três objetivos: apresentar a realidade do SMSF a partir dos 

relatos dos dirigentes e da sua oposição, isto é, apresentar os relatos dos sujeitos 

envolvidos diretamente com as questões sindicais da região; estabelecer diálogos 

entre esses relatos e os argumentos teóricos previamente apresentados; explorar 

possíveis concordâncias entre a teoria e os relatos obtidos, assim como questões não 

contidas nos autores trabalhados. Esses três objetivos serão articulados nas próximas 

sessões através de questões pertinentes aos desafios enfrentados pelo SMSF e às 

estratégias de resistência que são empregadas e cogitadas no cotidiano sindical. 

 

7.1  DESAFIOS ESTRUTURAIS E POLÍTICOS – SMSF VS TRABALHADORES 

 

Os atuais problemas materiais do SMSF (e dos demais sindicatos brasileiros) 

passaram a assumir um caráter dramático nos últimos anos. A dificuldade de 

arrecadação de fundos tem afetado todas as dimensões da sua atuação, desde a 

infraestrutura dos seus prédios até a disponibilidade de contratação de trabalhadores 

e a atuação sindical nas ruas. Em meio às dificuldades econômicas, o sindicato tem 

demitido parte dos funcionários que trabalhavam nas sedes, tentando enxugar o 

orçamento e reduzir os gastos37. A falta de dinheiro também afeta a sua prática 

sindical na medida em que o SMSF passa a dispor de poucos recursos para as suas 

atividades, encontrando dificuldades em arcar com as despesas necessárias a 

eventos nas ruas, assim como tendo dificuldades em arcar com viagens e demais 

custos voltados a atividades situadas em outras cidades e estados38. Itens básicos, 

como carros de som, microfones e panfletos deixam de ser de fácil acesso, visto que 

a sua manutenção se transforma num esforço considerável em meio ao estado de 

                                                 
37 “Receita tudo bem, receita quebrou mesmo. O sindicato lá teve que demitir tanto, meu filho, ou ele 
faz ou ele, beleza, to mandando todo mundo embora, devo não nego, pago quando puder. Igual a 
empresa quando tá entrando em falência, agora tem outro nome, né: recuperação judicial”.  (Entrevista 
realizada em 13/12/2018 com Renato Soares, vice-presidente do Sindicato Metalúrgico do Sul 
Fluminense) 
38

 “Isso não é problema aqui. Agora, o problema é o seguinte: você não tem tanta grana pra você fazer 

investimento. Um exemplo: no ano que passou agora, nós tivemos três grandes eventos em Brasília. 
O sindicato teve condições de pagar… eu me lembro que foi, pagou um e meio, foi um ônibus e meio, 
no outro pagou meio e no outro foi de carona. Não tem grana, porque cada ônibus pra Brasília é doze, 
treze mil. E não fica só numa coisa dessa. Por exemplo, viagem no Rio, você pensa que fazer essas 
manifestações é barato? Não é barato. E pra mim a intenção dos caras intenção dos caras com imposto 
sindical é isso. ‘Sufoca essas porras pra eles não terem dinheiro pra ficar bancando manifestação.’. 
Eles pensam um pouco nisso também”.  (Entrevista realizada em 13/12/2018 com Júlio, membro do 
Sindicato Metalúrgico do Sul Fluminense) 
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penúria vivido pelo sindicato. Essa conjuntura é produzida por uma brutal mudança 

no que diz respeito ao acesso dos sindicatos à contribuição sindical e à desobrigação: 

em 2017, foram arrecadados R$ 2,04 bilhões; o valor total arrecadado em 2018 foi de 

R$ 283 milhões, havendo uma queda de 86,1%39. Ainda que o SMSF não apresente 

uma queda tão vertiginosa, a realidade financeira se mostra desafiadora: 

O nosso sindicato tem quase cinquenta mil pessoas na base. Quarenta e 
três… Eu posso falar bem porque eu sou o diretor administrativo e financeiro 
do sindicato… Então, quarenta e três por cento da nossa renda foi embora. 
Você imagina… Você tem um sindicato que tem quase cinquenta funcionários, 
você teve lá, conhece a estrutura. A gente chegou pegou aquilo ali 
praticamente podre, agora a gente não tá dando conta de fazer a manutenção 
que realmente é necessária. A gente reformou todas as sedes. Criou sedes 
novas nesse período que a gente tá aí, mas você perder quarenta e três por 
cento de receita, né? (Entrevista realizada em 24/01/2019 com Edmílson José 
Alvarenga, Secretário de Finanças do Sindicato Metalúrgico do Sul 
Fluminense) 

Havendo ainda mais cortes na receita sindical: 

Assim, essa nossa receita foi embora. A taxa associativa, né, ela 
praticamente tá zerada. Essa contribuição assistencial que a gente tinha um 
acordo com o Ministério Público ela também foi extinta. Então isso aí vai levar 
mais uns quinze por cento da nossa receita. Então é assim, o sindicato tá 
praticamente destruído. (Ibidem) 

Nesses dois trechos da entrevista, Edmílson mostra uma perda superior a 50% 

do orçamento do SMSF. Esse cenário implica no surgimento de grandes desafios não 

apenas em função da súbita perda sofrida pelo sindicato, causando um estado caótico 

no que diz respeito à sua administração e à manutenção das estratégias 

desenvolvidas. Essa queda vertiginosa sucede um período de aproximação entre as 

centrais sindicais e o governo federal (ANTUNES; SILVA, 2015), aproximação que 

possibilitou significativo aumento da arrecadação, mas que também implicou em 

dificuldades no que diz respeito à atuação sindical junto à base, visto que, ao se 

aproximar do governo, essas centrais sindicais passaram a empregar estratégias que, 

por vezes, adotavam uma postura mais conciliatória e menos combativa (CARVALHO, 

2015). Tal postura acabou por produzir inúmeros desafios em função das mudanças 

a respeito da contribuição sindical e, consequentemente, das possibilidades de 

arrecadação sindicais: 

Os sindicatos hoje estão muito enfraquecidos. Os sindicatos se acomodaram 
no século XXI, no Lula, né. Quando o Lula entrou no poder, a nata do PT foi 
pra dentro do governo, a nata do movimento sindical foi pra dentro do governo. 
O Lula liberou dez por cento do imposto sindical. Vinte por centro era pro 
Ministério do Trabalho. O Lula pegou e jogou dez por cento pra cada central. 
Os caras estavam babando. Era a nata do movimento sindical. O que 

                                                 
39 ROUBICEK, Marcelo: “Acordo coletivo: como ficou 2 anos após a reforma trabalhista”, Jornal Nexo. 

Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/11/05/Acordo-coletivo-como-ficou-2-
anos-ap%B3s-a-reforma-trabalhista>. Acesso em 09 de novembro de 2019. 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/11/05/Acordo-coletivo-como-ficou-2-anos-ap%B3s-a-reforma-trabalhista
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/11/05/Acordo-coletivo-como-ficou-2-anos-ap%B3s-a-reforma-trabalhista
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aconteceu? Os caras não se estruturam. Os caras não tiveram visão, não 
falaram: “Porra, a gente tem que aproveitar esse momento aqui pra se 
estruturar”. Os sindicatos começaram a comprar […], pra ter lugar pra alugar, 
pra não ficar dependendo de sócio, pra ir pra luta, né? Agora você tem 
estrutura, beleza? Acabou o imposto sindical. O sindicato não tava preparado. 
Todo mundo esperava que ia acabar paulatinamente. O cara foi e deu uma 
porrada, tá entendendo? (Entrevista realizada em 13/12/2018 com Renato 
Soares, vice-presidente do Sindicato Metalúrgico do Sul Fluminense) 

Renato mostra tanto a violência do golpe sofrido pelo sindicato, assim como 

a sua falta de preparo frente aos desafios que surgiram nos últimos anos. Antunes e 

Silva (2015) e Cardoso (2015) apontam a aproximação ocorrida entre sindicato e 

governo como um dos maiores desafios vividos pelas centrais sindicais brasileiras na 

atualidade. Esse desafio se dá na medida em que o Estado se valeu da aproximação 

com os sindicatos para oferecer condições trabalhistas mais favoráveis às empresas, 

tornando o país mais atrativo para investimentos (tanto de capital nacional quanto 

estrangeiro). Tal conjuntura dinamizou a economia e ofereceu subsídios materiais que 

sustentaram e aumentaram as possibilidades de atuação sindical, uma vez que estes 

passaram a ter recursos para aumentar a quantidade de atividades que possam 

aproximar a instituição dos trabalhadores, aumentando o número de trabalhadores 

sindicalizados, assim como intensificando a relação entre esses trabalhadores e o 

próprio sindicato, podendo oferecer maiores vantagens em cursos técnicos e de 

idiomas, oferecendo atividades lúdicas que ofereçam sorteios de carros e 

eletrodomésticos, assim como oferecendo cursos voltados para um acirramento da 

consciência dos trabalhadores enquanto sujeitos pertencentes a uma determinada 

classe social. 

No entanto, apesar das possibilidades oriundas da aproximação com o Estado 

e o consequente aumento da arrecadação, o SMSF não passou por um crescimento 

simbólico, falhando em intensificar a sua relação com os trabalhadores (Francisco, 

2012). O trecho da entrevista com o Renato mostra que, apesar das vantagens 

materiais obtidas durante o período, o SMSF não conseguiu transformar o acúmulo 

obtido, se limitando somente ao campo material e, mesmo no campo material, 

falhando em produzir iniciativas e estratégias que pudessem dar suporte ao sindicato 

em momentos de crise. 

Para além dessa conjuntura de dificuldades, também pode ser destacado o 

modo como o sindicalista caracteriza a postura sindical no período: “O que aconteceu? 

Os caras não se estruturam. Os caras não tiveram visão, não falaram: ‘Porra, a gente 

tem que aproveitar esse momento aqui pra se estruturar’”. Ora, esse trecho sugere 
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uma crítica voltado à área da gestão, direcionada menos no campo político e mais no 

administrativo, na forma como os líderes sindicais deveriam orientar não a sua relação 

com os trabalhadores, mas sim a sua atuação enquanto instituição que depende de 

dinheiro e de infraestrutura para continuar a existir. Esse tipo de leitura do movimento 

sindical sugere não apenas a importância da mobilização política, mas a importância 

da capacidade de gestão, da produção de fontes de renda alternativas, da habilidade 

de dispor de planos secundários que possam ser aplicados quando o plano principal 

não é suficiente para atender aos objetivos estabelecidos. 

Nessa medida, vem à tona um lado do SMSF que depende não só dos 

trabalhadores ou do discurso político, um lado menos focado nas justificativas políticas 

do que na gestão dos bens materiais. Esse lado destacado deve atender a princípios 

racionais, deve ser capaz de se adequar às necessidades que surgirem e propor 

respostas condizentes com as necessidades e com as possibilidades de existência do 

sindicato. Por isso, não é estranho ver uma série de demissões, ou mesmo a não 

renovação de contratos com empresas que ofereciam serviços diversos para o 

sindicato. Esse lado administrativo é guiado pelos princípios racionais em voga, 

atendendo às novas tecnologias administrativas, tendo semelhanças e aproximações 

com os preceitos difundidos pela racionalidade neoliberal. 

Todavia, essa é apenas uma característica do SMSF. Se ele possui um lado 

que demanda a necessidade de uma gestão racional voltada a fins que dê menos 

importância a questões políticas, por outro, ele ainda é uma instituição cuja atuação é 

voltada para a defesa de práticas e estratégias que possuem um forte conteúdo 

político e ético. Historicamente, o discurso apresentado aos trabalhadores não é 

fundamentado na busca por ganhos materiais individuais e no aperfeiçoamento das 

técnicas de trabalho – baseadas na noção de empreendedorismo de si (DARDOT; 

LAVAL, 2016). As demandas históricas giram ao redor da redução da precariedade do 

trabalho e à produção de condições de trabalho que possibilitem a formação de uma 

identidade profissional que, ao mesmo tempo em que oferece orgulho e realização 

aos sujeitos, produz relações sociais cujo pertencimento individual é fortemente ligado 

ao valor coletivo, apresentando valores simbólicos que ultrapassam questões de puro 

interesse econômico 40 . Por isso, por mais que o SMSF se adapte às novas 

                                                 
40 “Nesse sentido, a identidade de ‘peão’ era valorizada sobretudo no momento de greve, logicamente 

porque é nesse momento que os trabalhadores mais experimentam sua força. Não por acaso a greve 
é referida como ‘a hora do peão’. De um modo geral, a greve é apresentada nas publicações desse 
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tecnologias administrativas, chegando a empregar estratégias típicas da racionalidade 

neoliberal, há laços históricos que o vinculam a uma trajetória combativa e 

contestatória, impedindo uma completa absorção dos valores disseminados por essa 

racionalidade 

As facilidades produzidas pela aproximação com o Estado foram 

acompanhadas de um maior foco nas questões administrativas (e, segundo os 

entrevistados, mal implementadas) do que nas questões de cunho político. O SMSF 

colocou o seu trabalho de base em segundo plano, dada a garantia inequívoca do 

imposto sindical, permitindo que os seus planos fossem realizados sem a necessidade 

de intenso contato com os trabalhadores das fábricas: 

Aí vem a questão do Lula na presidência da República. E aí, no meu 
entendimento, a relação não foi de fortalecimento das instituições. Foi uma 
relação de fortalecimento de uma política global, mas não fortalecendo 
especificamente os sindicatos. E aí os sindicatos começaram a entrar numa 
fase da euforia do dinheiro. É a questão da contribuição sindical, que tanto 
mal fez na área sindical. Porque os dirigentes sindicais esqueceram da sua 
luta, como aquilo que eu disse aqui em Volta Redonda, eram os trabalhadores 
contribuindo com a mensalidade independentemente, tanto que a gente 
falava que ia devolver o dinheiro da contribuição sindical e passar a 
sobreviver da luta. Volta Redonda, como uma parte integrante do movimento 
sindical brasileiro, sindicatos que ficaram ricos, construíram sedes, grandes 
aparatos, carros, viagens, seminários. Tudo com a contribuição sindical. 
(Entrevista realizada em 16/10/2019 com João Campanário, advogado do 
Sindicato Metalúrgico do Sul Fluminense) 

A entrevista com João Campanário indica algumas das contradições que 

estruturam o movimento sindical da região Sul Fluminense: a afluência oriunda da 

aproximação com o governo também é responsável pelo afastamento entre o 

sindicato e os trabalhadores. Se, por um lado, foi possível a realização de uma série 

de atividades em função do ganho capital, houve um intenso declínio no que diz 

respeito ao contato constante com os trabalhadores. Nessa medida, há indícios que 

apontam que a simples manutenção da instituição sindical não é suficiente para atingir 

o objetivo de ocupar um papel de instituição capaz de mobilizar os trabalhadores 

coletivamente, funcionando como um marco simbólico e organizando as demandas 

da classe trabalhadora. O trabalho de base aparece como elemento fundamental para 

a materialização desse objetivos. O constante trabalho de base e a constante 

proximidade dos trabalhadores (sempre havendo diálogo entre os agentes envolvidos), 

                                                 
período como uma ‘resposta aos patrões’, e seu objetivo expresso é ‘quebrar ou dobrar sua 
intransigência’. A luta pela obtenção das reivindicações tem, portanto, uma marcada dimensão 
simbólica. Está em jogo, por assim dizer, uma ‘medição de forças’. Ressalta-se, assim, uma disposição 
de enfrentamento e pode-se dizer um certo prazer em ‘intimidar’ o patronato”. (NASCIMENTO, 2001: 
283) 
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aparecem como condições inescapáveis para a criação de um sindicato capaz de se 

manter mesmo em períodos de desafios políticos (em função dos efeitos da 

racionalidade neoliberal no Estado) e econômicos: 

E o trabalho de base diminuiu na medida em que você era fruto dessa política 
equivocada, tanto do governo quanto dos sindicatos. Por exemplo, muitos 
dirigentes sindicais passaram a fazer um papel dentro do governo e isso 
comprometia a luta de base. Eu assisti palestra do Lula, presidente da 
República, criticando e fazendo uma autocrítica dessa situação. Aí vem o 
governo Dilma que foi um desastre. Veio o governo do Temer que foi pior 
ainda e aí entra na Reforma Trabalhista com o governo do Temer. Essa 
Reforma Trabalhista foi muito prejudicial para os trabalhadores e continua a 
ser muito prejudicial, ampliada no governo do Bolsonaro, que tá pior ainda. 
Hoje o movimento sindical tá completamente arrasado. Ele não tem 
condições de fazer trabalho de base porque os próprios trabalhadores não 
acreditam no movimento sindical. Não acreditam, essa é a verdade, tem que 
ser dito isso. A campanha contra a contribuição sindical foi uma campanha 
que, no mínimo, era uma campanha de mentira, uma campanha mentirosa 
que os trabalhadores aplaudiram. Eu vi trabalhador bater palma porque 
acabaram com a contribuição de um salário por ano. Mas era o que dava 
sustentação ao movimento sindical, porque não tinha base mais. Eu conheço 
sindicato (eu advogo pra Força Sindical nacional e pra Confederação 
Nacional dos Metalúrgicos do Estado do Rio de Janeiro e Volta Redonda) que 
tá vendendo patrimônio porque não tem mais dinheiro, tiveram que promover 
demissões de advogado, de funcionários, de médicos, de dentistas. (Ibidem) 

Segundo Campanário, esse estado de penúria é fruto tanto de uma guinada 

nas direções políticas do Estado quanto da falta de antecipação dos sindicatos, uma 

vez que estes se acomodaram em função da afluência. Essa conjuntura implica na 

dificuldade de articulação, visto que os sindicatos encontram dificuldades tanto em 

manter-se materialmente quanto em mobilizar os trabalhadores de modo a encontrar 

novas formas de sobrevivência. A falta do trabalho de base realizado nos últimos anos 

pode ser apontado como um elemento-chave nessa conjuntura. Ao não persistirem 

num discurso que acirrasse a consciência de classe dos trabalhadores e os 

aproximasse do sindicato e dos seus valores e práticas políticas, o SMSF acabou 

facilitando a disseminação de valores próprios à racionalidade neoliberal. O apoio dos 

trabalhadores à não obrigatoriedade da contribuição sindical, assim como o 

alinhamento político com um presidente voltado a um discurso neoliberal passou a 

ganhar força, em detrimento da relação entre esses mesmos trabalhadores e o SMSF. 

Em função desse afastamento, o sindicato foi perdendo espaço, deixando de ser um 

agente capaz de concentrar em si a responsabilidade das lutas e das demandas pelos 

interesses dos trabalhadores, encontrando dificuldades crescentes em mobilizar 

discursos que pudessem contemplar os trabalhadores enquanto classe social: 

A atuação sindical, como eu te falei, é muito reclamada pelos trabalhadores. 
Existe uma falta de estratégia por falta do sindicato. Eu te digo o seguinte: no 
governo Dilma e governo Lula, todos os sindicalistas, não generalizando, as 
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grandes centrais sentaram nos seus castelos e tocaram o barco. Em alguns 
momentos foram pra rua protestar. Foram pra rua manifestar contra o espelho, 
contra a inércia do próprio movimento sindical. Se encastelaram. Sumiram da 
porta de fábrica. Quem ficou em porta de fábrica? Pessoas como eu ficaram, 
porque é interno. A gente não deixou de  ir trabalhando, a gente não deixou 
o barco parado. Aí quando vem a explosão das denúncias dessa situação 
toda, o movimento explode pra rua. Quando vai pra porta da fábrica, ninguém 
reconhece. “Quem é você?” “Sou do sindicato.” “Não, sindicato é o Carlos, 
nunca te vi aqui.” “Não, esse é o presidente.” “Presidente!? Cara, nem sabia 
que você era presidente, nunca te vi.” É assim que acontecia. E hoje a causa 
maior do enfraquecimento, na minha opinião, foi o encastelamento. Os 
sindicalistas recuaram, foram viver seus momentos de glória. Cargos no 
governo… Federal, estadual, municipal… Foi assim, muitos. Eu conheço 
muitos que viveram assim. Hoje acabou. Acabou a prefeitura, acabou o 
Estado. (Entrevista realizada em 07/08/2019 com André Kondylopoulos, 
Secretário Saúde/Segurança/Previdenciário do Sindicato Metalúrgico do Sul 
Fluminense) 

O afastamento entre sindicato e trabalhadores, ainda que marcado pelo 

crescimento material do sindicato, acabou produzindo desafios cuja resolução ainda 

escapam aos dirigentes do sindicato. Estes têm encontrado enormes dificuldades em 

desenvolver diálogos com os trabalhadores. Por um lado, os trabalhadores mais 

velhos da CSN que passaram pelo período do novo sindicalismo, em sua maioria, ou 

já se aposentaram ou foram demitidos em função das reformulações administrativas 

da CSN (LIMA, 2013), por outro, os trabalhadores das montadoras pertencem a um 

novo período da história sindical e da política brasileira. São produtos dos efeitos de 

um Estado cujo alinhamento se aproximava dos preceitos neoliberais, além de não 

contar na região com o apoio de um sindicato imediatamente pronto pra lidar com as 

demandas oriundas da indústria automotiva (ABREU; BEYNON; RAMALHO, 2006). 

O SMSF teve de se recuperar dos efeitos causados pela privatização da CSN, não 

podendo apresentar uma postura excessivamente combativa às montadoras em vista 

dos benefícios que elas poderiam provocar, assim como das dificuldades econômicas 

sofridas pela região (BEZERRA, 2017). E, somado a esses fatores, há a dificuldade 

da aproximação do sindicato com a linguagem dos trabalhadores mais jovens: 

Não, eles não absorveram, a geração foi outra. A nossa geração, a minha 
geração que é a geração de 1980, eu sou de 1968, 1980 eu estava na 
adolescência. É a geração que viu tudo e aprendeu com tudo. Eu fiquei no 
exército durante dois anos. Eu vi aquela situação da CSN de 1988, estava no 
exército. Eu vi os dois lados. Vi o final do movimento ditatorial e o nascimento 
da democracia. Mal interpretada, mal colocada, mas democracia. Mal inserida 
na sociedade. Essa geração de hoje que viu o fascismo nascer através do 
Bolsonaro, ela não é politizada. Ela é uma geração movida pela emoção. Só 
emoção, sem sentimento. Não sentimento com nada, não tem apreço com o 
que consegue. Pouco apreço pelo amigo. Amizade é uma palavra muito 
enfraquecida nessa sociedade de hoje. Ela é consumista, ela é tudo, menos 
política, menos social. Menos carinhosa um com o outro. Não tem. Não tô 
falando que é tudo, mas uma boa parte. (Ibidem) 
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Ora, essa dificuldade de aproximação surge na medida em que as 

experiências dos dirigentes sindicais estão intimamente ligadas ao período do novo 

sindicalismo e com um processo sindical estruturado pelo conflito direto com as 

empresas. Esses trabalhadores mais jovens pertencem a outro período histórico, 

foram influenciados por processos sociais distintos, tendo sido afetados de modo 

particularmente intenso pelos processos de individualização, assim como tendo 

vivenciado um comportamento sindical nacional mais conciliatório e mais alinhado ao 

governo federal. Eles demandam uma linguagem mais adequada aos seus valores e 

às suas apreensões de mundo: 

Mas eu não acho que a gente tenha se achado ainda, na comunicação. E 
nem vai se achar se a gente não tiver a juventude. É outra linguagem, outro 
barato. Por isso que eu propus: vamos fazer um canhão de luz, jogar lá 
naquela sede ali, ex do escritório central com rap. Porque aí eles vão dar uma 
paradinha. Você já viu eles entrando na usina? Eles entram correndo e saem 
correndo. Pra pegar os ônibus da saída e pra bater ponto. Então é uma 
doideira. (Entrevista realizada em 31/07/2019 com Sandra Mayrink Veiga, 
membro da Oposição Metalúrgica) 

Nesse trecho, surge um duplo desafio às estratégias sindicais: por um lado, 

há a dificuldade histórica dos sindicatos, isto é, há trabalhadores que saem cedo das 

suas casas e saem do trabalho exaustos, não querendo parar para discutir política e 

outras questões semelhantes; por outro lado, esses trabalhadores não são uma 

massa uniforme com os mesmos objetivos e demandas, possuem idiossincrasias e 

particularidades que, de alguma forma, têm de ser levadas em consideração, esse 

aspecto é acentuado pelo processo de individualização e pelo estímulo voltado à 

busca dos seus interesses individuais (GAGIO, 2018). Nessa medida, as estratégias 

têm de conseguir, ao mesmo tempo, mobilizar valores compartilhados coletivamente 

e valores que ressoem nas particularidades dos sujeitos. 

Em meio a essas dificuldades, os efeitos sociais provocados pelas instituições 

pautadas pelo neoliberalismo afetam a percepção que os dirigentes do sindicato têm 

desses trabalhadores mais jovens: “Ela é uma geração movida pela emoção. Só 

emoção, sem sentimento. Não sentimento com nada, não tem apreço com o que 

consegue. Pouco apreço pelo amigo”. Nessa medida, os trabalhadores não são 

apenas sujeitos a serem convencidos e mobilizados pelo sindicato, aparecendo como 

empecilhos para as práticas sindicais. Isso ocorre porque os discursos políticos que 

assumem para si são contraditórios aos do defendido pelo sindicato, são pautados na 

individualidade e nas promessas de ganho pessoal através do aprimoramento de si 

estimuladas pelos valores neoliberais. O espaço para o discurso sindical vai 
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diminuindo ao passo que a crença na possibilidade de ascensão social através da 

meritocracia vai ganhando cada vez mais força. Em meio a esse processo, não há 

porque adotar o discurso de um sindicato que por tanto tempo se manteve distante da 

sua base. Por isso, momentos nos quais o sindicato precisa da participação direta dos 

trabalhadores, como na “hora do peão” (NASCIMENTO, 2001), não há cooperação, 

parecendo haver uma instituição que age a despeito das vontades dos trabalhadores: 

O trabalhador ele olha pro sindicato como o cara que você tem de ir lá e 
resolver o meu problema. Entendeu? “Eu não sou parte do problema. Eu não 
preciso tá aí dentro. Você vai lá e resolve.” Se não resolver você é filho da 
puta, se resolver não fez mais do que a obrigação. E fica por isso. Entendeu. 
A gente viu isso… no primeiro evento que nós fizemos no sindicato, entramos 
no sindicato em 2006 e 2007 nós fizemos uma greve na CSN. Uma empresa 
desse tamanho. Aí o que que aconteceu? A CSN fez vinte e três passagens 
pros trabalhadores poderem entrar na empresa. Porque a gente fechou as 
portarias. Aquele negócio do piquete e tal… Aí pô, nós criamos as estratégias, 
começamos a fazer greve no final de semana. Não dá certo, tem que ser dia 
de semana. Fizemos a assembleia na sexta e “tamo em greve”. Aí beleza, a 
galera tá indo pra casa, sexta feira final de semana… Aí, sábado e domingo, 
tem o pessoal do turno, não tinha muita informação, não sei o que… Aí 
primeiro dia foi beleza, sábado. Domingo já começou a furar. Na segunda, a 
CSN abriu buracos na cerca, o pessoal passava na cerca. Vou falar pra vocês 
e vocês vão rir: teve gente que passou pra CSN de canoa. Eles arrumaram 
uma canoa e estavam atravessando o retiro pra CSN. Eles entravam no trem 
aqui, os trabalhadores entravam no trem e eles levavam pra dentro. Vocês 
acreditam num negócio desses? (Entrevista realizada em 24/01/2019 com 
Edmílson José Alvarenga, Secretário de Finanças do Sindicato Metalúrgico 
do Sul Fluminense) 

Esse relato mostra uma conjuntura na qual os trabalhadores estão mais 

dispostos a furar e pular cercas, a ir trabalhar em vagões de transporte de materiais 

do que adotar as táticas de contestação desenvolvidas pelo SMSF. Nesse relato, há 

o indício de que aos trabalhadores estão mais alinhados aos interesses da fábrica do 

que ao interesses e objetivos traçados pelo sindicato. Aqui, aparecem os efeitos 

oriundos da falta do trabalho de base, a formação de um cenário no qual as estratégias 

do sindicato são prejudiciais não só pelas empresas, mas também pelos trabalhadores 

que têm dificuldade em compreender a razão da existência dos sindicatos e o porquê 

de ter de sustentar práticas contestatórias ao invés de trabalhar e evitar os possíveis 

riscos oriundos desses conflitos: 

O sindicalismo hoje no Brasil tá muito caído, caiu, mas assim, bem forte 
mesmo. E… não tem um sindicato hoje, se tiver é raro, ou é pequeno ou então 
é um sindicato como […] Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, que 
são sindicatos que aquela, né, são sindicatos fortes. Mais de vinte e cinco por 
cento da base deles é associada. É de vinte e cinco muito pra baixo, muito 
pra baixo, entendeu? E a instituição, ela foi decaindo, as pessoas pararam de 
trabalhar [a base] e tal, foi abandonando a base, a base foi mudando, as 
pessoas mais novas hoje, elas entram no sindicato não por idealismo mais. 
Aquela política ideológica de se fazer parte do sindicato que dominou a 
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década de 1980, 1990 já era. Então o cara quer uma vantagem, quer um 
retorno. “O que eu ganho entrando no sindicato? O que eu ganho com isso?” 
Entendeu? Em contrapartida, os sindicatos do outro lado também se 
acomodaram, de mostrar trabalho, de fazer um trabalho de capitação de sócio, 
mostrar a importância do sindicato… isso é um mea-culpa, não só o nosso 
sindicato mas todos os sindicatos do Brasil. Os caras estão acomodados, às 
vezes entra uma diretoria nova, já pega uma base pronta e entra problema 
do dia a dia e acaba esquecendo o que é mais importante que é a base. Isso 
é geral. Eu tô falando assim no panorama geral. (Ibidem) 

Passa a haver um cenário no qual os trabalhadores têm dificuldade em se ver 

enquanto membros de uma classe social ao mesmo tempo em que o SMSF tem 

dificuldade em compreender a pluralização das demandas dos trabalhadores41. Essa 

pluralização é intensificada pela não identificação com uma classe social específica, 

havendo uma busca por outras alternativas que possam dar conta dos valores 

simbólicos até então produzidos pelo pertencimento à classe social. Essa busca é 

constituída por uma miríade de possibilidades que acabam afastando os sujeitos uns 

dos outros e do sindicato, isso porque, se o sindicato já apresentava dificuldades em 

realizar um trabalho de base efetivo com os trabalhadores, a miríade de possibilidades 

apenas intensifica os desafios desse cenário. O sindicato busca estratégias que 

possam aproximar e aumentar a coesão dos sujeitos, ao passo que estes, estimulados 

pelas demais instituições sociais, buscam escolhas e objetivos que os afastam dessa 

busca por unidade e coesão. 

Outro fator que dificulta esse trabalho sindical pode ser atribuído às 

características dos trabalhos disponíveis dentro das fábricas. Isto é, os trabalhadores 

dessas fábricas, formados com cursos técnicos, não só tem acesso ao emprego 

oferecido por elas42. Através da sua formação técnica, podem executar trabalhos fora 

                                                 
41 “Ainda assim, o SMSF busca desenvolver estratégias que possam dar conta desses interesses que, 
nem sempre, condizem diretamente com o interesses do sindicato: O que que acontece: o pessoal hoje, 
trabalhador se sindicaliza hoje assim, o negócio é o seguinte, o sindicato… Você ganha dois mil, você 
vai pagar um por cento pro sindicato,  dá vinte reais, né? Beleza. O sindicato tem um convênio lá com 
a Águas Quentes, se você for com o sindicato tem um abatimento, vinte por cento de desconto, aí o 
cara vai fazendo a conta. Eu quando entrei aqui tinha muito convênio com faculdade”. (Entrevista 
realizada em 13/12/2018 com Renato Soares, vice-presidente do Sindicato Metalúrgico do Sul 
Fluminense) 
42 Essa conjuntura apresenta um quadro que, até certo ponto, se opõe a Beck (2011) no que diz respeito 
à questão da identidade profissional e, consequentemente, da formação da identidade do trabalhador 
enquanto sujeito. Beck fala sobre os problemas da constante qualificação da força de trabalho na 
medida em que chega um estágio de desenvolvimento no qual essa qualificação age menos como 
símbolo de distinção e garantia de trabalho bem remunerado, do que como necessidade mínima para 
a competição, não para a obtenção do cargo, mas para a simples possibilidade da participação da 
disputa. Dessa forma, a qualificação do trabalho se torna numa necessidade que não oferece garantias, 
apenas possibilidades incertas, apenas contribui para um estado de insegurança e indeterminação do 
sujeito, afetando suas relações sociais e o modo como compreende a sua realidade. Entretanto, com 
base nas entrevistas realizadas, surgem indícios de que, ainda que haja aumento da pressão na hora 
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da fábrica, podendo traçar planos que, não necessariamente, concebam um longo 

futuro na fábrica. Esses sujeitos podem usar o trabalho na fábrica como uma mera 

etapa da sua carreira, um estágio intermediário que pode ser ultrapassado de forma 

a serem alcançados novos objetivos: 

Vou te falar, quando a Peugeot tinha três turnos e a Volkswagen tinha três 
turnos, o terceiro turno era o turno de seis horas. Que é o turno de zero hora. 
O cara ficava fixo e pegava só zero hora. De zero às seis. Tinha muita gente 
que pedia pra ir pra esse turno e a gente ficava pensando: “Mas por que o 
cara quer trabalhar nesse horário? Horário ruim, dormir fora de casa.”. E a 
gente foi descobrir era realmente isso. Era o cara que tinha uma oficininha 
aqui fora. Os funileiros, martelinho de ouro, os caras que tem essa formação 
específica e dá pra montar, eletricista, então realmente tem. Eu só não posso 
falar pra você o quanto isso representa em números. Mas tem. Tem 
trabalhador que tem interesse nisso. (Ibidem) 

Ao invés de constituir sua trajetória profissional nas empresas, os sujeitos 

podem usá-las como uma espécie de “porto seguro”, como um espaço que oferece 

um salário fixo e regular, que ajuda a manter o trabalhador e a sua família até que o 

seu plano alternativo surta efeito. Esses sujeitos podem instrumentalizar as suas 

experiências profissionais de modo a favorecer aos seus interesses pessoais e a 

produzir estratégias que não estejam necessariamente atreladas à sua empresa ou 

mesmo ao sindicato, visto que, ao tomarem o trabalho na empresa como algo 

temporário, não veem o porquê de se envolver com as práticas e valores 

disseminados pelo sindicato, quando podem abandonar a empresa a qualquer 

momento. Outra dificuldade oriunda dessa situação é a questão da alta rotatividade 

dos trabalhadores, fator que também contribui para a formação de vínculos fracos 

entre trabalhador e a empresa, afetando também o sindicato na medida em que a sua 

figura se torna menos atrativa para os trabalhadores: 

Aí ele vai fazendo dívida no cartão. Vai comprando coisa… Porque o banco… 
O cara entra numa empresa igual a Peugeot, no mês seguinte o banco dá um 
especial no mesmo valor do salário dele. Manda dois cartões de crédito, um 
Visa e um Master, com mil reais cada um. Então o cara começa a viver com 

                                                 
da competição e o rigor da seleção seja consideravelmente maior, o esforço pela qualificação individual 
também abre novas possibilidades, permitindo que os sujeitos possam produzir novas conjunturas 
sociais e, até certo ponto, se aproximar do seu desejo enquanto empreendedores de si mesmos. Essas 
novas possibilidades estariam ligadas à aceitação dos valores vinculados ao constante 
aperfeiçoamento e à aceitação dos efeitos provocados na realidade social: “Asim como a família, a 
profissão perdeu, por sua vez, suas antigas garantias e funções tutelares. Junto com a profissão, as 
pessoas perdem o sustentáculo interno da conduta da vida, surgido com a era industrial. Os problemas 
e vantagens do trabalho assalariado irradiam toda a sociedade. A sociedade industrial, inclusive fora 
de âmbito do trabalho, no modelo de sua vida, em suas alegrias e tristezas, em sua concepção de 
desempenho, em sua justificação da desigualdade, em seu direito previdenciário, em seu equilíbrio de 
forças em sua política e cultura, é uma sociedade do trabalho assalariado do princípio ao fim. Se ela 
tem de se confrontar com uma mudança estrutural do trabalho assalariado, terá então de se confrontar 
com uma mudança de toda a sociedade.” (BECK, 2011: 205) 
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a realidade que não é a dele. Por isso que fica muito esse negócio de turn 
over. O cara tá numa empresa sai e vai pra outra. Porque ele acumula dívida 
e pede demissão pra poder pagar as dívidas e vai pra outra empresa. Quando 
não tem um emprego pra ele poder fazer isso, aí é o caos. (Ibidem) 

Essa alta rotatividade sugere uma relação entre os trabalhadores e as fábricas 

na qual o eixo que guia os interesses dos trabalhadores vai pendendo mais para a 

sua individualidade – seja no seu potencial de consumo hedonista, seja no esforço 

voltado para o aperfeiçoamento de si e a realização dos seus objetivos – do que para 

a formação de laços simbólicos que ressoem num senso de coletividade ou mesmo 

na identificação com uma classe social. As possibilidades de trabalho fora da fábrica, 

possibilitados pelo pertencimento à fábrica, é uma conjuntura que expande as 

possibilidades dos sujeitos, tanto no que diz respeito ao aspecto material quanto a 

questões simbólicas. Por um lado, esses sujeitos podem planejar e perseguir objetivos 

que os conduzam a uma realidade material na qual poderão ver a si mesmos como 

empreendedores de si (DARDOT; LAVAL 206), como sujeitos capazes de arcar com 

a sua sobrevivência material através do seu trabalho e do seu conhecimento, sem 

precisar responder a terceiros. Por outro lado, em função do processo de 

individualização e do afastamento sindical, esses sujeitos podem formar identidades 

simbólicas com base na ideia de que são agentes sociais que conseguiram superar 

suas limitações financeiras e se tornar patrões de si mesmos, não precisando mais se 

submeter aos ditames de empresas e chefes. 

O próprio sindicato contribui para a formação dessa conjuntura na medida em 

que oferece convênios com cursos técnicos e de idiomas, facilitando o acesso desses 

trabalhadores a conhecimentos e técnicas que possam aprimorá-los de tal modo que 

possam perseguir suas particularidades com base nas suas aptidões individuais. 

Estimular esse tipo de prática e estratégia individual é benéfico para o sindicato na 

medida em que ele atende a interesses dos trabalhadores, melhorando a sua imagem 

para com eles, assim como também ajuda a melhorar a autoimagem desses 

trabalhadores, permitindo que estes vejam a si mesmos sob uma ótica mais positiva, 

diferentemente da imagem relatada por Beaud e Pialoux (2009). Todavia, ao mesmo 

tempo em que esses efeitos positivos repercutem nos trabalhadores e afetam 

positivamente a ação sindical, há uma intensificação de práticas e estratégias 

condizentes com as propostas pela racionalidade neoliberal. Ao facilitar o acesso a 

cursos técnicos e de idiomas, o sindicato está ajudando a disseminar práticas 

relacionadas ao aprimoramento de si, um elemento fundamental na racionalidade 
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neoliberal. Ao agir dessa forma, o sindicato está ajudando a construir uma base 

concreta que pode vir a sustentar a ascensão do sujeito neoliberal, do sujeito sempre 

disposto a competir, sempre procurando pelo aprimoramento de si, sempre disposto 

a tomar pra si a responsabilidade do seu destino (accountability). 

A dimensão da accountability acaba ocupando um papel de grande destaque 

na realidade sindical em função das possibilidades de estratégias e discursos que 

podem ser apresentados pelo sindicato. O SMSF possui uma forte história com o 

período do novo sindicalismo, tendo sido afetado diretamente por esse processo 

histórico, sendo marcado pela forma como decidiu se posicionar em relação às 

demandas dos trabalhadores e das resistências das fábricas e do Estado: 

Aí vim advogar pro Juarez aqui em Volta Redonda e tivemos um 
enfrentamento muito grande com o próprio Ministério do Trabalho que, na 
época, fazia a apuração das eleições por conta da legislação e eles faziam 
de tudo pra que a chapa de oposição não fosse vencedora. Foram vários 
mandados de segurança e, por fim, conseguimos que o Juarez se elegesse 
e tomasse posse no dia 9 de setembro de 1983. E aí passamos a organizar 
o sindicato. Em 1984 foi feita a primeira greve na história da Companhia 
Siderúrgica Nacional, foi em 1984. E com aquela experiência que eu trouxe 
lá do Nordeste, nós fizemos uma greve aqui, com base na Lei de Greve que 
foi um sucesso absoluto. Foi um sucesso porque houve uma participação 
massiva dos trabalhadores, a cidade inteira participou dessa greve. Foi uma 
greve, como eu repito, com base na Lei de Greve, pra evitar que tivesse uma 
intervenção da ditadura no sindicato, mais de 10000 trabalhadores votaram 
por voto secreto, aprovando a greve. Foi a primeira de tantas outras greves. 
E aí o que aconteceu em Volta Redonda? O Juarez aqui na presidência do 
sindicato passou a organizar os trabalhadores na base. Houve uma 
participação massiva, o sindicato começou a se organizar dentro das fábricas, 
dentro da CSN. Organizou com CIPA, com os trabalhadores participando 
efetivamente da CIPA. Os trabalhadores se organizando a nível do sindicato 
com os delegados sindicais. (Entrevista realizada em 16/10/2019 com João 
Campanário, advogado do Sindicato Metalúrgico do Sul Fluminense) 

A forma como o SMSF foi organizado, como buscou sustentar uma prática e 

um discurso altamente combativo em prol dos interesses dos trabalhadores (que, na 

época, tinham maior facilidade em se ver enquanto pertencentes a uma classe 

trabalhadora) fica evidente nesse trecho da entrevista, ao mesmo tempo em que é 

destacada a participação dos trabalhadores junto às ações do sindicato. O trabalho 

de base estruturava o sindicato, a participação direta dos trabalhadores era massiva 

e intensa: 

Em 1987, pra você ter uma ideia, a diretoria do sindicato foi impedida de 
entrar dentro da fábrica. Só que afastou a diretoria, mas esqueceu os 
trabalhadores, os ativistas dentro da fábrica. Então, aquilo que o sindicato 
fazia e não podia fazer mais, os trabalhadores assumiram essa tarefa pra eles. 
Na hora do almoço eram feitas mini assembleias. Isso era todo dia, porque a 
gente tava em campanha salarial e a gente conversava com os trabalhadores 
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a necessidade de organizar a luta pra parar a fábrica. Isso culminou com a 
greve de 1988 que teve toda aquela consequência que nós sabemos. E isso 
não acabou. Em 1989 veio a greve geral. A CUT dirigiu uma greve geral, acho 
que foi a maior do país. E nós no interior da fábrica continuamos organizando 
e conversamos com a categoria da necessidade da paralisação. O sindicato 
falava lá fora e a gente organizava lá dentro. Hoje, isso infelizmente acabou. 
(Entrevista realizada em 31/07/2019 com Tarcísio Xavier, membro da 
Oposição Metalúrgica) 

Essa forma de mobilização mudou drasticamente após a privatização da CSN, 

tanto em função da mudança da postura sindical (buscando mais a conciliação do que 

o confronto) quanto em função da forma encontrada pela CSN de convencer os 

trabalhadores da fábrica a aceitarem a privatização da empresa, a despeito do esforço 

de parte do SMSF no sentido de tentar manter o vínculo da empresa com o Estado. 

Esse processo de convencimento, marcado pelo intenso combate discursivo entre 

direção da empresa e sindicato ocupa lugar de destaque nas lembranças dos 

entrevistados43, sendo visto tanto como um momento emblemático, um momento que 

representa uma drástica mudança nas condições de trabalho e de vida na cidade, 

assim como uma manifestação de inteligência administrativa, indicando a existência 

de relações que se estendem para além do mero antagonismo entre agentes com 

objetivos contraditórios 44 . Esse processo de privatização acabou afetando as 

relações entre sindicato, fábrica e trabalhadores, tanto em função da mudança da 

realidade concreta (demissões em massa, redução do investimento da empresa na 

cidade) quanto em função das mudanças ocorridas dentro do próprio sindicato (dado 

o apoio de parte da direção sindical à privatização): 

                                                 
43

 “Mas, pra derrotar a CSN, tinha que derrotar o sindicato dos metalúrgicos, porque o movimento era 

muito combativo. Pra implantar a política de terceirização, de precarização de mão de obra não só na 
CSN, mas na região Sul fluminense, era preciso derrotar o sindicato dos metalúrgicos. E, pra derrotara 
o sindicato dos metalúrgicos, é preciso criar uma cisão na direção do sindicato. Dividir a diretoria. E, 
efetivamente, o governo conseguiu essa política de divisão a um ponto de um setor da diretoria ficar 
na CUT e o outro a abraçar a Força Sindical junto com a direção da CSN. Isso foi determinante pra 
eleição de 1992 onde a CUT perdeu e a Força Sindical perdeu a eleição. Quando isso acontece 
imediatamente, a política de privatização… a CSN já tava listada pra ser privatizada, só que existia 
uma resistência muito grande. Os trabalhadores estavam prontos pra lutar contra a privatização da 
CSN. Mas com a derrota da CUT em 1992, a política de privatização avançou a passos largos”. 
(Entrevista realizada em 31/07/2019 com Tarcísio Xavier, membro da Oposição Metalúrgica) 
44 Esse trecho indica a dimensão que se estende para além dos embates políticos entre sindicato e 
empresa, para além dos discursos políticos utilizados para mobilizar os interesses dos agentes 
envolvidos. Esse trecho delineia os agentes envolvidos não como extensões dos seus campos sociais, 
mas como sujeitos envolvidos numa intensa disputa, buscando desenvolver estratégias capazes de 
superarem as dos seus adversários, uma dinâmica que remete a um jogo. Dentro desse jogo, há 
espaço para a admiração de estratégias particularmente inteligentes:  “Então o Roberto veio pra cá 
mandava o cara certo pro lugar certo no momento certo. O cara super hiper mega inteligente. Não 
gostava dele porque… Hoje eu consegui estudar o que ele fazia. O Roberto veio pra cá pra privatizar 
a CSN. CSN era um símbolo né…” (Entrevista realizada em 13/12/2018 com Renato Soares, vice-
presidente do Sindicato Metalúrgico do Sul Fluminense) 
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Foi todo mundo pro saco. Meu gerente geral, que falava que eu era laranja 
podre, laranja podre contamina, né e tal não podia ficar. Ele dançou. Ele foi 
demitido. Turno de gerente geral. A política é o seguinte: a política muda, meu 
filho, se cai uma cabeça, cai todo mundo. Foi uma racha. Então tá. O 
formigueiro [Força Sindical] se consolidou. Privatizou mesmo, vai ficar rico e 
tal. Eu, todos os trabalhadores da CSN tiveram direito a ganhar ações. “Nós 
vamos dar 10% pros trabalhadores, o trabalhador vai participar.” (Entrevista 
realizada em 13/12/2018 com Renato Soares, vice-presidente do Sindicato 
Metalúrgico do Sul Fluminense) 

Parte do discurso utilizado pela CSN para convencer os trabalhadores girou 

ao redor da promessa de ganho financeiro, de que, ao ser privatizada, os 

trabalhadores teriam acesso às ações e, consequentemente, poderiam participar dos 

lucros. Foi aplicada uma estratégia que era mais do que antagonizar o sindicato e 

contar com o apoio estatal e dos investidores, sendo criada a promessa de que os 

trabalhadores também seriam beneficiados, eles também fariam parte da empresa, 

não só como trabalhadores, mas como acionistas, como membros participantes não 

apenas através do seu labor. As dificuldades do SMSF em se organizar internamente 

foram intensificadas pela não concordância a respeito da privatização da CSN, uma 

vez que haviam chapas favoráveis a esse processo45. Em meio a essa disputa interna 

e às pressões da fábrica, ocorreu a privatização e, com ela, seus efeitos na cidade, 

nos trabalhadores e no próprio sindicato. 

Esse processo de disputa aponta a eficiência do uso de uma retórica que faz 

referência aos trabalhadores não apenas como agentes passivos, não apenas como 

possíveis vítimas dos movimentos políticos tomados por agentes maiores e mais 

poderosos. A oferta da participação direta ressoa na consciência dos trabalhadores 

na medida em que há a possibilidade de se alcançar algo mais, de deixarem o seu 

papel de trabalhadores explorados. Essa promessa estabelece um forte diálogo com 

os valores neoliberais que ganhavam cada vez mais força na década de 1990 

                                                 
45 Aqui aparece novamente as dificuldades oriundas de um movimento sindical pluralista, repleto de 
lideranças e de agentes dispostos a reivindicar pra si e pras suas respectivas correntes papéis de 
liderança. Essa pluralização é tão intensa que pode ser observada não só nas disputas entre as centrais 
sindicais, mas mesmo dentro da formação das chapas e na construção das suas estratégias: “Vou 
voltar lá atrás porque parece até que trocou. Falando assim, a grosso modo, parece que tirou a 
categoria até 1992 que tava dentro da usina e botou um monte de robô lá. Não é isso. Se a gente olhar 
a trajetória, foi sempre muito difícil. O Luizinho que foi o presidente que ganhou da CUT. A CUT perdeu 
pra ela mesmo, essa é a grande realidade. O sindicato, a chapa não tinha dinheiro. A gente lutava… aí 
nós fomos pra São Paulo atrás de grana pra gente arranjar um som próprio porque a gente não podia 
usar o som do sindicato. A chapa era do sindicato, mas não podia usar o som. Nós fomos pra São 
Paulo. O Delúbio… O candidato da chapa era da DS, da Democracia Socialista do PT. O Delúbio falou 
que não ia dar dinheiro. Da CUT não ia sair um tostão porque era melhor perder pra Força Sindical do 
que ganhar com a DS. Briga interna dentro do PT. O Delúbio negou essa grana. Isso foi um baque que 
sentiu e o dinheiro com o Luizinho da Força Sindical jorrava.” (Entrevista realizada em 37/07/2019 com 
Isaque Fonseca, membro da Oposição Metalúrgica) 
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(CARDOSO, 2003), assim como se torna mais tentadora em função dos impactos 

sofridos pela classe trabalhadora (BECK, 2011; CASTEL, 2010) nas últimas décadas, 

impactos não provocados somente por questões materiais, mas também por 

elementos simbólicos, havendo, até certo ponto, uma limitação da capacidade das 

identidades, usadas até então, para contemplar os trabalhadores, para lhes dar 

pertencimento e ajudar na produção de valores a serem mobilizados no seu cotidiano: 

Então, os trabalhadores na minha gestão, sindicalizavam quando a gente 
fazia alguns eventos. Trazia muito show e a maneira de trazer show era deixar 
os trabalhadores satisfeitos e ao mesmo tempo associar trabalhador. Aí o 
cara associava e tal, sorteava seis sete carros. O que você gastava no 
dinheiro ali, você recuperava em quatro meses na quantidade de pessoas 
associadas. Agora, o trabalhador não entra porque o “sindicato luta”. 
(Entrevista realizada em 13/12/2018 com Renato Soares, vice-presidente do 
Sindicato Metalúrgico do Sul Fluminense) 

O discurso de classe, tão forte e útil na década de 1980 junto com o novo 

sindicalismo, foi perdendo espaço em função de um novo grupo de valores, de uma 

nova racionalidade que não se adequava às formulações antigas: 

Existe um detalhe atual que é o seguinte: a consciência do trabalhador só 
está adormecida. Ao longo de 1990 até os dias atuais, é uma tentativa de 
despolitização, de fazer com que o trabalhador acredite no seu companheiro 
de trabalho. Então um trabalhador olha pro outro com desconfiança: “será 
que ele vai me entregar pro meu chefe?”. Existe a consciência. Ela está 
adormecida. E a região Sul fluminense com a parte do sindicalismo aqui, ela 
ainda é a região mais perigosa, nesse sentido, do país. (Entrevista realizada 
em 31/07/2019 com Vítor Júnior, membro da Oposição Metalúrgica) 

Essa “consciência adormecida” faz referência a um estado de suspensão do 

trabalhador, a um cenário no qual, em função das dificuldades enfrentadas, ele opta 

por “adormecer” e agir de acordo com as imposições externas, estando menos 

inclinado a brigar pelos seus direitos, menos disposto a exigir por demandas que 

contemplem a sua vontade. Tal conjuntura depende de uma “vanguarda”, de agentes 

dispostos a iniciar um diálogo que, através do movimento dialético, será capaz de 

despertar esses trabalhadores e dar início a um processo contestador e combativo: 

Então aqui tinha um movimento muito forte com muita politização, aqui se 
chegou a dizer que Volta Redonda era a cidade das assembleias. Onde tem 
assembleia tem organizações, tem discussões, tem defesa e debate de ideias. 
O que eu quero dizer é o seguinte: o nível de consciência é dialético. Se você 
tem um sindicato que chama à luta, que discute e conscientiza, o nível de 
consciência que inicia no econômico vai ganhando terreno até adquirir 
consciência política. Aqui em Volta Redonda fazia-se greve econômica, mas 
também se fazia greve política, se fazia até greve de natal – a greve de 
castanha pra melhorar o natal. Tamanho era o nível da organização dos 
trabalhadores aqui. Isso vem se desmontando, sendo desconstruído a partir 
da derrota da CUT. Isso é tudo muito clássico: o trabalhador tem consciência 
quando tá em movimento. Não existe nada estático: ou ele avança ou recua 
a um retrocesso no nível de consciência. (Entrevista realizada em 31/07/2019 
com Erasmo Quiricci, membro da Oposição Metalúrgica) 
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Nessa visão, cabe ao sindicato esse papel de agente catalisador capaz de 

romper com a letargia dos trabalhadores e pô-los em movimento, dando início a esse 

processo dialético que resulta na contestação, no surgimento de práticas 

gradativamente mais combativas. Esse  processo também é responsável pela 

intensificação da consciência de classe, enquanto afeta os trabalhadores, é capaz de 

instigá-los e fazer com que se vejam enquanto pertencentes a uma conjuntura social 

semelhante, expostos a desafios e dificuldades que os aproximam e produzem valores 

em comum. Em meio a esse processo, o sindicato não é apenas um catalisador, mas 

um líder responsável pela implementação das estratégias e um receptor de todo e 

qualquer ônus das práticas realizadas: 

Desde a época da CUT… Eu fui membro da Convergência Socialista, o 
Erasmo também foi membro comigo… Nós aprendemos uma coisa: se há 
algo errado, em qualquer tipo de atividade política, seja uma greve, uma 
manifestação, um boicote da alimentação, um barulhaço… Isso fazia parte 
do processo de mobilização da categoria. Se alguma coisa não funcionasse 
e saísse errado a culpa era da direção de sindicato, não era da categoria. O 
sindicato tem que se utilizar e cercar de todos os instrumentos possíveis e 
inimagináveis pra conscientizar o trabalhador, pra mobilizar o trabalhador. 
Oferecer toda a estrutura jurídica e política pra fazer que aquilo aconteça com 
êxito. Porque, com isso, você tem um elemento importante que é a confiança 
da categoria na sua direção. Infelizmente hoje, não existe confiança nessa 
direção. Então é muito fácil transferir a responsabilidade que é do sindicato 
para o trabalhador. O trabalhador não confia na direção que ele tem. Primeiro 
que essa direção ela está cassada. É uma direção biônica. São pessoas que 
não se enfrentam com a CSN, que não se dão respeito perante o trabalhador, 
são bajuladores do patrão. O trabalhador sabe disso tudo e jamais vai 
participar de uma atividade dessa sabendo que essa diretoria vai, no primeiro 
momento, trair e entregar a luta como entregou tantas outras lutas no 
passado. (Entrevista realizada em 31/07/2019 com Tarcísio Xavier, membro 
da Oposição Metalúrgica) 

Dessa forma, os benefícios e ganhos são compartilhados pelo coletivo, mas 

as derrotas e insuficiências estratégicas são assumidos pela liderança que, ocupando 

o seu papel de “vanguarda”, assume pra si as responsabilidades das ações. Essa 

conjuntura, em voga na década de 1980 e enfraquecida, a partir da década de 1990, 

é diametralmente oposta à difundida pela racionalidade neoliberal, posta em prática 

pela empresa e pelo Estado, absorvida e praticada pelos trabalhadores e, até certo 

ponto, reproduzida pelo SMSF46. 

                                                 
46 “Toda essa passagem que nós sofremos, que nós vivemos hoje, com a mudança da política, com a 
precarização da mão de obra, com o aumento dos acidentes de trabalho, com as perdas de direito, 
com o aumento da jornada de trabalho… Tudo isso foi fruto com a mudança da política que precisava 
ser implementada na CSN. E a partir daí expandir pro conjunto da região. Então infelizmente o sindicato 
teve um papel de contribuir, de ser um agente da implantação dessa política da exploração da mão de 
obra”. (Ibidem) 
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Em meio a essas mudanças, os trabalhadores agem menos de acordo com 

valores alinhados à perspectiva da classe social e da contestação política, priorizando 

estratégias que possam oferecer possibilidades capazes de ultrapassar sua realidade 

social, simbólica e material. É em meio a essa dinâmica que se afastam do “sindicato 

que luta”, é em meio a essa dinâmica que desejam se tornar em agentes que 

participam dos lucros da empresa e sentem tanta resistência em aderir às estratégias 

combativas propostas pelo sindicato (chegando até mesmo a pular cercas). Dentro 

dessa dinâmica, a consciência de classe é enfraquecida, a responsabilidade atrelada 

ao sindicato e ao seu papel de liderança são postos em segundo plano, cedendo 

espaço para o tratamento do sujeito para consigo mesmo, para uma relação social 

marcada, cada vez mais, pela accountability do que pela consciência de classe, 

marcada pela reivindicação da responsabilidade e da possibilidade do ônus para os 

sujeitos, não para a instituição sindical. Esse processo é acelerado e estruturado pelas 

mudanças ocorridas tanto no esforço da privatização da CSN quanto pelas mudanças 

políticas ocorridas dentro do movimento sindical brasileiro. A ascensão de uma 

estratégia sindical alinhada ao consenso e ao acordo facilitou a difusão dessa 

racionalidade e da mudança de responsabilidade marcada pela accountability. 

Nessa medida, a chegada das montadoras que sucedeu a privatização da 

CSN é caracterizada por uma conjuntura sindical consideravelmente diferente da 

vivida durante o novo sindicalismo. O SMSF encontra dificuldades para se manter, 

simbolicamente e materialmente, os moradores de Volta Redonda passam pelos 

efeitos do desfalecimento da cidade que, até então, dependia da CSN e da sua 

postura enquanto company town. As montadoras encontram trabalhadores e um 

sindicato não totalmente avessos aos valores neoliberais e à racionalidade que eles 

acarretam: 

Olha, uma coisa eu posso te dizer: depois da derrota da CUT na CSN o setor 
automotivo veio pra essa região. Antes, nós não tínhamos o setor automotivo 
aqui. Eu não tenho como te afirmar se existe essa relação da vinda do setor 
automobilístico pra cá com a derrota da CUT ou com a privatização. Porque 
a CSN como principal empresa da região ela deu uma batalha de morte pra 
poder trazer esses setores pra cá, porque ela tinha como vender os produtos 
para o setor automotivo. Mas é claro, quando você tem uma diretoria como a 
que nós tínhamos e como nós temos hoje, para o patrão, no setor automotivo 
é o ideal. Você tem uma diretoria que não questiona, que não faz greve, que 
não faz nada. Se houver aumento da jornada de trabalho pro sindicato tá tudo 
bem, se houver redução de salário a na Peugeot, como aconteceu no início 
do ano, de 25% tá bem. Se o trabalho morrer dentro da empresa ou adquirir 
doença ocupacional tá bem também. Aqui é uma terra fértil pra poder explorar 
a mão de obra do trabalhador. Porque não existe um sindicato de luta à altura 
pra defender esses direitos e esses interesses. (Ibidem) 
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Essa conjuntura permite o crescimento regional (SANTOS, 2018), assim como 

atenua os efeitos provocados pela privatização da CSN. O SMSF tem a possibilidade 

de aumentar a sua base, assim como aumentar a sua verba e expandir sua área de 

atuação (visto que as montadoras ocupam diferentes municípios da região). Todavia, 

essa conjuntura implica numa mudança estratégica, numa nova forma de relação com 

os trabalhadores e com as empresas. Novas formas de combate em função das 

diferentes formas de produção e novas formas de mobilização em função das 

mudanças de racionalidade e de valores vivenciados pelos trabalhadores: 

Aí, a partir daquela greve, apesar de não termos conseguido nosso objetivo, 
mas a greve passou pelo respeito um do lado outro. A empresa falou assim: 
“O Renato é porra louca, o Renato vai.” E nós passamos a ter o respeito 
também, porque os trabalhadores ficaram muito tempo sem ir no movimento 
grevista. Então, a partir dali, eu puxei o freio de mão, falei: “Pô, não tamo na 
década de 1980.” Vou ter que saber agora espremer, mas… daqui a pouco 
não vou tá ajudando, vou tá atrapalhando, né. Aí acabamo com a greve da 
CSN eu deixei as […] solta, né. Porra, e os caras não tem limites, né. O 
problema do pessoal da Conlutas, eles tem a ideologia deles e tal, como é 
que chama o partido deles? O PSTU, né. O problema deles é que não tem… 
(Entrevista realizada em 13/12/2018 com Renato Soares, vice-presidente do 
Sindicato Metalúrgico do Sul Fluminense) 

Dessa forma, mesmo quando o sindicato se vale de estratégias mais 

contestatórias, ele busca mantê-las num patamar que permita o ganho em algumas 

disputas – mostrando aos trabalhadores a validade da sua existência e, 

consequentemente, a relevância da sindicalização – mas sem empregar uma postura 

que possa ser interpretada, pela empresa, como excessivamente conflituosa. 

 

7.2  ABANDONO, BLEFE E DISPUTA 

 

 Essa postura cuidadosa pode ser vinculada tanto às mudanças 

administrativas e políticas sofridas pelo sindicato a partir da década de 1990 quanto 

às características que envolvem a chegada das montadoras na região. Em função do 

esforço coletivo que resultou na chegada das montadoras, foram feitas promessas e 

acordos que envolviam uma série de vantagens que tinham como objetivo tornar a 

região mais atrativa em meio às disputas com outras localidades do país. Parte dessas 

ofertas giravam ao redor da compreensão dos agentes envolvidos de que o SMSF 

manteria uma atuação sindical mais “amistosa”, menos combativa e contestatória 

(ABREU; BEYNON; RAMALHO, 2006). Essa atuação sindical marcada por um maior 

esforço direcionado à conciliação se deve então tanto a esse “acordo” quanto às 

mudanças de direção e de política que aconteceram dentro do SMSF. Contudo, surge 
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outro elemento importante na manutenção dessa relação, agindo como norteador das 

negociações, podendo funcionar, ao mesmo tempo, como trunfo e como símbolo 

aterrorizante: a possibilidade da troca de localidade. 

Em função do desenvolvimento tecnológico material e das intensas mudanças 

nas formas de produção e de administração do trabalho (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 

2009), as montadoras se encontram numa situação na qual podem ameaçar o 

sindicato e demais agentes interessados na região, afirmando que, caso as condições 

ofertadas deixem de existir, as montadoras serão obrigadas a trocar de localidade em 

busca das melhores condições possíveis. Essa ameaça ganha contornos de realidade 

na medida em que não há apenas possibilidades materiais da troca de localidade, há 

também o interesse de outros sindicatos em absorver uma nova base, assim como 

outras regiões interessadas em abrigar as movimentações econômicas que envolvem 

empresas desse porte. Nessa medida, o SMSF age de acordo com essas 

possibilidades: 

Claro, que usa, claro que usa. O que que as empresas querem, elas querem 
incentivo fiscal e mão de obra barata. Um sindicato mais… tá entendendo? 
Então quando eu fui presidente aqui no setor automotivo, a gente apertava, 
mas apertava até um certo ponto. Tanto, que claro, depois que chegamos 
aqui veio a Nissan, a Land Rover, a Hyundai que faz máquinas pesadas, 
vários fatores, incentivo, anistia fiscal. Esse negócio todinho a também a 
questão das relações trabalhistas, tem um peso né. Eles fizeram…. Se entrar 
outra diretoria e quiser apertar vai apertar. Por exemplo, tem um papo aí que 
fala… Vocês conhecem o […] presidente do sindicato lá de Curitiba, ele é da 
Força, mas a postura dele não tem nada a ver com a Força, ele bota pra 
quebrar. Só que agora, o que que tá acontecendo? Ele tá puxando o freio de 
mão. Por exemplo, a Nissan ela é junto com a Renault, eles tem uma joint 
venture, eles estão juntos… Ela fabricava a Frontier que é a caminhonete 
dela 4x4, ela fabricava lá no Paraná. Ela levou lá pra Argentina, levou lá pra 
Córdoba. Já um zunzunzun, tem muito espaço aqui, da Renault começar de 
pouquinho em pouquinho… Aí a gente não sabe, se é pra intimidar o sindicato 
de lá, se é pra poder forçar o governo do Estado a dar algum incentivo… 
(Ibidem) 

Esse trecho da entrevista assinala as dificuldades e os desafios referentes à 

negociação de benefícios e condições de trabalho entre as montadoras e o sindicato. 

As montadoras tentam manter um estado de incerteza no qual os sindicatos e demais 

agentes são incapazes de medir com precisão a veracidade das ameaças. Em 

Cardoso (2015) aparece o esforço dos agentes locais em estimular as empresas a 

investirem de tal modo na região que não seja benéfica a troca de localidade, todavia, 

esse objetivo é de difícil percepção, o SMSF vai guiando suas ações e produzindo 

suas estratégias sem ter certeza do quão enraizadas as empresas estão na região. 

Essa resistência em desenvolver ações mais contestatórias é tanto afetada pela 
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incerteza estimulada pelas montadoras quanto pela difícil relação com os 

trabalhadores: 

Entendo que tenha também; “Ah, com esse presidente aí não vai acontecer”. 
E o movimento sindical se coloca na retaguarda porque não vê apoio. Em 
parte, concordo sim. Mas toda ação tem que partir do sindicato. Primeiro o 
sindicato tem que organizar um trabalho interno, uma organização boa. E 
quando falar “vamo pra rua”, vamo pra rua, mas sem recuar. Vamos pras 
portas de fábrica. Mas vamos mostrar a verdade, não vamos escrever 
besteira em jornal. Vamos mostrar aquilo que ele puxar ele vai achar. Porque 
hoje é assim: você escreveu besteira, você é mentiroso. Ninguém conta mais 
mentira pra ninguém nesse planeta. E isso tá dificultando muito a gente pra 
trabalhar. O movimento sindical ultrapassado que ainda está no comando tem 
esse pensamento: “vou escrever o meu artigo político”. Se ele não condiz 
com o que tá acontecendo, esquece. Aí eles também estão na retaguarda. 
Estão presos. Não querem evoluir. Acham que o pensamento deles, o 
trabalho que eles executam é o certo. As coisas evoluíram. Se você não 
sentar com as empresas hoje, ter um papo legal, tentar o mínimo possível da 
conversa, tentar tirar… Outra coisa, nunca deixar o patrão perceber que você 
tá frágil. (Entrevista realizada em 07/08/2019 com André Kondylopoulos, 
Secretário Saúde/Segurança/Previdenciário do Sindicato Metalúrgico do Sul 
Fluminense) 

Essa pragmática O SMSF se vê numa posição na qual deve lidar com as 

constantes ameaças das montadoras, com a transição das políticas sindicais assim 

como com trabalhadores cujos interesses e objetivos nem sempre são condizentes 

com os propostos pelas estratégias sindicais. Nessa posição, há um constante embate 

entre membros do sindicato com visões distintas, com abordagens políticas que 

diferem umas das outras, tentando produzir resultados que tem como base valores 

distintos e, por vezes, contraditórios. Essas diferenças internas são escancaradas em 

meio à forma como os entrevistados lidam com as possibilidades oriundas da troca de 

localidade das montadoras. Alguns a veem como razão suficiente para a sustentação 

de práticas conciliatórias, a usando como justificativa para manter um discurso 

combativo contra sindicatos de outras regiões, isto é, o SMSF passa a ver outros 

sindicatos como possíveis adversários, como competidores no que diz respeito à 

atração e manutenção das montadoras (BEZERRA, 2017). Já outros membros do 

sindicato questionam essa prontidão das empresas a mudar de localidade, estando 

mais inclinados a contestar e enfrentar essas ameaças: 

Vou falar pra você, minha opinião. Nós tivemos aí uma posição da GM com 
relação a isso: o que a GM queria? Reduzir salários, retirar benefícios… 
“Você vai embora?” Eu ainda não tive o privilégio, não por vontade própria e 
nem por uma vontade da categoria, talvez seja pelo sistema, entendeu? Mas 
quem sabe um dia, quem sabe eu tenha condições de chegar numa situação 
de estar à frente do sindicato, de um sindicato: se uma empresa fala comigo 
isso na mesa, eu mando ela protocolar. “Protocola a sua visão, por favor. Você 
vai embora? Protocola a sua posição. Vamos pra mídia publicar.” Isso é blefe, 
cara, é blefe. A Peugeot tá falando que vai embora. Meu irmão, na boa, quem 
vai largar esse investimento? Investimento foi feito na linha há bem pouco 
tempo atrás. Pra que esse jogo? Precisa? O sindicato tem se mostrado na 
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região, o presidente do sindicato Silvio, tem se mostrado um cara muito 
acessível, muito compreensivo no problema atual, no problema da empresa, 
problema de mercado. E a gente tem feito alguns acordos, conversando muito 
com os trabalhadores, a realidade hoje, o amanhã a gente vai resolver 
amanhã. Hoje tá ruim, a gente tem que dar a mão pra resolver esse problema. 
Então eu não vejo necessidade de algumas empresas… da Peugeot anunciar 
aí: “Eu vou embora” Porra, protocola, vai embora. (Ibidem) 

Em meio a esse trecho, surge outra possibilidade de atuação sindical, ainda 

que se mantendo atento à possibilidade da troca de localidade e às atuais fraquezas 

estruturais do sindicato, é possível, até certo ponto, a sustentação de um discurso 

ativo, que demande melhores condições, ao invés de buscar conciliações baseadas 

nas ofertas iniciais da empresa. Apesar das dificuldades estruturais vividas não só 

pelo sindicato, mas por todos os habitantes da região47, há alternativas para o SMSF 

que não se resumem na aceitação passiva das imposições das montadoras: 

Eu entendo que tem muito blefe. Depois da história da GM, tem muito blefe 
aí. A Xerox, quando falou “Vou embora”, foi. Ovomaltine, empregava muito. 
Foram embora depois de cem anos. Essas montadoras aqui, a Volkswagen 
é a mais velha (tem vinte e dois anos), saiu das fraldas ainda. As montadoras 
grandes aí é sessenta anos, as que estão instaladas no ABC. Então cara, tem 
um mercado aí pra explorar enorme ainda. Agora, tem várias questões aí… 
Com esse governo a gente não vai a lugar nenhum. Com esse governo, é 
como diz o Jonny Bravo [Bolsonaro]: você quer direito ou quer emprego? Aí 
vai depender muito… Eu não tô entendendo o movimento sindical. Não tô 
entendendo. Eu vi o movimento contra o… contra não, no governo Lula e 
Dilma, partir pra dentro. Então era um teatro aquela bagaça. (Ibidem) 

E, ao mesmo tempo em que a questão da possibilidade do abandono ajuda a 

definir as posições estratégicas tomadas pelo sindicato, ela afeta tanto a percepção 

que os trabalhadores têm do sindicato assim como o discurso e alternativas que o 

sindicato pode oferecer aos trabalhadores. Isto é, quando guiado pela crença de que 

as ameaças das montadoras são concretas, devendo ser oferecidas facilidades que 

permitam a sua permanência, o sindicato coloca em prática estratégias que o afastam 

ainda mais da sua tradição combativa. Ao agir dessa forma, o sindicato contribui para 

que os trabalhadores, ao serem influenciados pelas dinâmicas impostas pela fábrica, 

reproduzam práticas e assimilem valores próximos da racionalidade neoliberal, 

focando mais nas suas questões individuais, sendo mais resistentes no que diz 

respeito a estratégias sindicais de luta. 

                                                 
47 “Diminuir o salário da Peugeot em 25%… Não há nada mais perverso, eles não precisam fazer isso. 

Eles podem, inclusive, eles têm a facilidade de desmontar e mudar de lugar. Eles já fizeram isso. Eles 
então estão instalados e eles estão arrochando… É uma fase do capitalismo, que eu não acho que é 
uma crise estrutural do capitalismo, chegamos em outra fase do capitalismo onde a concentração 
mundial tá cada vez maior. Eles miram nisso. E ao mirar nisso, você vai deixar um exército, que 
antigamente agente chamava de exército de reserva, não é mais isso. São mendigos perambulando 
pelo país, dormindo na rua. Você vai na Nilo Peçanha tem cem pessoas de noite dormindo. É uma fase 
muito perversa e não é só aqui, é no mundo todo”. (Entrevista realizada em 31/07/2019 com Sandra 
Mayrink Veiga, membro da Oposição Metalúrgica) 
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Esse debate que gira ao redor da possibilidade de abandono também acaba 

envolvendo a questão da empregabilidade (CARDOSO, 2003). Ao optarem por 

melhorarem as condições oferecidas para as montadoras, os sindicatos optam, 

deliberadamente, pelo aumento da precarização do trabalho, seja através da redução 

de benefícios salariais, seja no aumento da carga horária. Nesse momento, o sindicato 

tem de escolher qual questão assume caráter prioritário: a criação de condições de 

trabalho benéficas (repletas de direitos e benefícios) para os trabalhadores ou a 

preservação do número de empregos que possa contemplar o maior número de 

sujeitos, ainda que esses empregos ofereçam baixa remuneração: 

Pois é, então tem essa parte aí, eu não sei o que é pior. Ficar em casa sem 
dinheiro ou trabalhar com dinheiro. Infelizmente, a gente brincando aqui, mas 
é complicado. Tem esse detalhe. Só que infelizmente é fato na empresa, o 
resultado não tá vindo, ela não tá produzindo. Ela não tem carro pra poder 
fazer. O pessoal tá lá dentro à toa. Ela ia tomar a decisão de acabar com tudo. 
Ela consegue aumentar a cadência e produzir o que ela precisa com um turno 
só. É claro que se amanhã aumentar ela vai ter de recontratar, mas… O 
sindicato, na minha visão, a primeira coisa pra sindicato é emprego. Primeiro 
você garante o emprego e depois corre atrás dos benefícios. Porque se não 
tiver emprego como é que você vai brigar por benefício? Então, a nossa briga 
primeira, antes de olhar pra salário e benefício… é claro, o que eu jogo muito 
pros trabalhadores é que esse salário que eles tem, a massa salarial ela foi 
perdida lá atrás, na época dos… da inflação alta, da época que não corrigiu 
os salários, não sei se vocês são dessa época. (Entrevista realizada em 
24/01/2019 com Edmílson José Alvarenga, Secretário de Finanças do 
Sindicato Metalúrgico do Sul Fluminense) 

Na atual conjuntura de desafios vividos pelo sindicato, o debate que envolve 

a questão dos direitos e dos empregos assume um caráter dramático, visto que ele 

não gira ao redor apenas de questões tradicionais do sindicato. O SMSF não está 

apenas desenvolvendo e articulando estratégias de atuação para manter sua imagem 

histórica, suas ações repercutem diretamente na vida dos trabalhadores, afetando não 

só a forma como eles apreendem a sua realidade simbólica, mas a forma como 

sobrevivem, como são capazes de subsistir em meio às adversidades impostas pela 

conjuntura econômica e política à qual estão submetidos. No entanto, o 

enfraquecimento do trabalho de base e a diminuição do contato direto entre os 

trabalhadores e o sindicato afeta drasticamente essa situação, uma vez que o SMSF 

perde a perspectiva individual dos trabalhadores (perspectiva que é já é de difícil 

acesso em função do processo de individualização), não havendo diálogo e, 

consequentemente, não havendo troca de informações que possam alinhar os 

interesses sindicais com os interesses individuais: 

Mas o que que acontece, né. Você fala assim, todo sindicato vamos 
endurecer, vamos endurecer, mas aí o que que você fala? Tem um discurso 
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que eu não concordo muito não… empregabilidade, né. Mas, bicho, é aquilo 
que eu falei…. Você tem um exército de nego desempregado, cara. Você tem 
um exército de gente que tem engenharia mecânica, engenharia elétrica, 
engenharia de produção, não sei o que… O que que vai ser? A menina tá 
trabalhando no comércio, a outra como secretária de dentista, fazendo exame 
médico e não sei o que. Aí o menino que tem engenharia é obrigado a entrar 
na produção, falei pô: “Estudei, estudei e dancei.” (Entrevista realizada em 
13/12/2018 com Renato Soares, vice-presidente do Sindicato Metalúrgico do 
Sul Fluminense) 

Nessa medida, a prática sindical não é apenas uma disputa pela consciência 

ou então uma forma de produção de identidades. É um mecanismo responsável pela 

manutenção da reprodução material de milhares de sujeitos. Ainda que não haja uma 

forte relação de coesão entre o SMSF e os trabalhadores da região, as ações sindicais 

repercutirão diretamente na vida desses trabalhadores. A fragilidade dessa coesão 

implica numa menor força no momento das negociações com as empresas, 

aumentando a possibilidade de haver consequências negativas para os trabalhadores. 

Iniciativas altamente contestatórias são problemáticas na medida em que podem 

convencer as montadoras da validade da troca de região, assim como podem não 

produzir os resultados esperados (em função da frágil ligação entre sindicato e 

trabalhadores). Portanto, ainda que haja o interesse em ser desenvolvidas práticas 

contestatórias que possam alterar significativamente a realidade dos trabalhadores, o 

sindicato deve levar em consideração as suas fragilidades estruturais (tanto materiais 

quanto sociais) para que o resultado final das suas ações não acabe provocando mais 

danos do que benefícios: 

A questão dos plano de saúde era muito ruim, a gente conseguiu avançar 
bastante. Mas o trabalhador, cara, ele às vezes não enxerga, ele vê como 
obrigação: “Se a outra tem, porque aqui não tem?”. Então quando você 
consegue, de repente no primeiro ano você consegue um bom reflexo, mas 
depois já esquece… Então assim, a parte econômica é muito, muito difícil. A 
empresa vem com um pacote e se você chama… Uma… qual que é a 
principal arma que o sindicato tem? Fazer uma greve. Se você chama pra 
fazer uma paralisação, entendeu, não dá o resultado esperado, acaba virando 
um dissídio coletivo, vai pro juiz, o juiz dá o que a lei… é o NPC. Então acaba 
que os dias parados são descontados, o cara tem um prejuízo maior. Então 
assim, você tem que ser muito, assim, muito cauteloso em negociação e, 
infelizmente, quando a gente faz esse tipo de coisa… Porque quando você tá 
lá… Você tem que pensar o seguinte: você não tá negociando isso pra você, 
se fosse sua vontade, você dava uma porrada lá e dizia: “Não, isso eu não 
aceito.”. Mas você sabe que muita gente por trás, você pode acabar fazendo 
uma besteira. (Entrevista realizada em 24/01/2019 com Edmílson José 
Alvarenga, Secretário de Finanças do Sindicato Metalúrgico do Sul 
Fluminense) 
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7.3  TRABALHO DE BASE E POSSIBILIDADES DE RESISTÊNCIA 

 

Entretanto, apesar desse cenário de crescentes dificuldades materiais e de 

difícil diálogo entre os trabalhadores e o sindicato, ainda restam opções e alternativas 

que possibilitam tanto a resistência frente às pressões das empresas quanto à 

formação de relações simbólicas que possam reaproximar e aumentar a coesão entre 

sindicato e os trabalhadores. Essas possibilidades passam primeiro no retorno ao 

trabalho de base, no esforço (até então deixando em segundo plano) de estabelecer 

diálogos com os trabalhadores, mantendo constante diálogo: 

É um trabalho de médio prazo. Já foi curto, hoje é médio. Mas é um trabalho 
concentrado. Não é um trabalho “hoje, semana que vem eu volto”. Não. Tem 
que começar a conversar, conversar. E, dentro dessa conversa, tem que 
mostrar algum resultado pros trabalhadores. Encarar o sistema. É pra perder, 
vamos perder juntos. Eu puxei uma greve aqui numa empresa chamada 
Prada, litografia, do grupo CSN. Fizemos uma greve por causa de cinquenta 
reais. Ficamos uma semana. Fomos pro tribunal no Rio, ganhamos lá. Trinta 
dias depois ela mandou cento e vinte embora. Mas ela foi mandando por 
semana, ela retaliou. Esqueceram de amarrar o acordo com a juíza de que 
não podia haver retaliação. Aliás, não podendo haver retaliação estava no 
texto. Mas retaliação envolve muita coisa. Não pode perseguir, sacanear. 
Então, não escreveram demissão. Enfim, eu vou pra porta da empresa… 
Ninguém ficou puto comigo não. Eu estava na frente do movimento, mas 
estava o presidente e todo mundo lá. Não sou melhor do que ninguém, mas 
se tivermos de perder, vamos perder juntos. Mas vamos perder com a moral 
e com respeito. E isso nós ganhamos. A empresa hoje está mudando o jeito 
de tratar o trabalhador. Depois de tantos anos. Então, houve alguns ganhos, 
mas houve perdas também. E o pessoal entendeu que a vida é um perde e 
ganha mesmo, não tem jeito. (Entrevista realizada em 07/08/2019 com André 
Kondylopoulos, Secretário Saúde/Segurança/Previdenciário do Sindicato 
Metalúrgico do Sul Fluminense) 

Nessa medida, o trabalho de base, apesar de ter sido relegado a um plano 

secundário, não está completamente perdido. Ainda existem possibilidades de 

estratégias que podem priorizá-lo, produzindo resultados positivos, reaproximando o 

SMSF dos trabalhadores, criando diálogos capazes de realinhar as demandas, 

reduzindo a distância entre esses agentes. Em vista da última década e da forma 

como o sindicato lidou com o trabalho de base, houve um crescimento inversamente 

proporcional: houve um desenvolvimento material oriundo da aproximação com o 

governo federal ao passo que houve um crescente afastamento do diálogo com os 

trabalhadores, uma espécie de “encastelamento”. Nesse debate, é possível inferir que 

o mero acesso a elementos materiais não é suficiente para estruturar o sindicato, 

sendo necessários elementos imateriais capazes de produzir identidades simbólicas 

e relações sociais mais intensas e coesas. Também há a percepção de que a 

estabilidade material, além de não ser uma solução em si, pode agir como um 
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empecilho para a construção do movimento sindical e a sua manutenção. Essa 

percepção está atrelada à abordagem sobre o neoliberalismo realizada por Dardot e 

Laval (2016), na medida em que o neoliberalismo não é apenas um conjunto de 

estratégias econômicas voltadas para o acúmulo de capital e a obtenção cada vez 

maior de lucro, sendo uma racionalidade, produzindo valores que afetam a vida 

cotidiana dos sujeitos48. Por isso, uma instituição que se proponha a combater os 

valores neoliberais (precarização do trabalho, medidas estatais de austeridade, 

redução das proteções sociais, etc.)  e os seus efeitos negativos nos sujeitos, não 

pode se limitar a crescer materialmente, visto que o “combate” com o neoliberalismo 

não está apenas nos corpos e nas práticas, mas, também,  nos valores, na forma 

como os sujeitos apreendem a sua realidade na sua vida cotidiana, em todas as 

esferas da sua existência. 

É em meio a esse combate com os produtos oriundos da racionalidade 

neoliberal que o trabalho de base ganha tanta importância na ação sindical, pois é 

através da aproximação e do constante diálogo com os trabalhadores que o sindicato 

pode ser capaz de desenvolver demandas condizentes com os interesses individuais, 

assim como pode ser capaz de empregar práticas de contestação que serão apoiadas 

pelos trabalhadores: 

Aí eu falo pra você: o movimento sindical, precisa… algumas boas pessoas 
precisam entender que já passou pra elas e se elas quiserem manter porta 
aberta, deixa quem quiser, quem tem vontade de trabalhar, trabalhar. Porque 
não é difícil, mas você tem que concentrar e gastar seu tempo. Gasta saúde, 
gasta tudo. Mas se você quiser realizar um trabalho, não pra ficar conhecido 
na história, mas pra se realizar, como homem. Um homem que vem no mundo 
e não gosta do que faz… Primeiro é gostar do que faz, depois é ganhar 
dinheiro. Sindicato dá dinheiro só pra quem rouba. Você quer trabalhar? Já 
deu, agora não tem mais nada pra levar. Se quiser levar, tem que levar pia, 
vaso. Você quer trabalhar? Eu gosto do movimento sindical. Eu nasci com ele 
vinte e dois anos atrás. E olha que eu não gostava de política. Eu fui entrar 
na política com vinte e sete anos. Era mais um cidadão. Quando entrei na 
Volkswagen eu conheci a política e gostei. Meus erros e meus acertos. 
Graças a Deus mais acertos do que erros. E quero continuar errando pra 
aprender mais. É isso, não tem segredo. Não precisa ficar procurando. A 
questão é: os dinossauros tem que sair hoje. Eu não me considero velho. 
Velho é o cara que tá lá com setenta anos, velho no movimento. Eu tô novo 
ainda. E vou trabalhar pra tentar fazer algo melhor. (Ibidem) 

                                                 
48 “Sobre se os trabalhadores mudaram nesse tempo… Eu acho que, obviamente, não é só porque os 

sindicatos são pelegos. Você tem uma mídia, toda uma estratégia cultural e de mídia pesadíssima que 
vai fazendo essa geração se afastar do que tinha antes. Isso eu tô querendo falar dos partidos que 
durante uma década, o tempo do Lula e da Dilma, não se tinha mais uma formação. Se tinha uma 
cooptação das lideranças dos movimentos. Não se mexia nessas mídias. O Lula hoje em dia até fala 
disso, foi um grande erro. Você tem um massacre das novas tecnologias, você tem a internet, a 
televisão…” (Entrevista realizada em 31/07/2019 com Sandra Mayrink Veiga, membro da Oposição 
Metalúrgica) 
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Na conversa com o André, fica claro que o retorno ao trabalho de base não é 

uma impossibilidade, tampouco é uma solução que demande respostas miraculosas 

ou mesmo repleta de detalhes intrincados. Ele aponta a necessidade do trabalho 

constante e da paciência por parte do sindicato. A necessidade do constante diálogo, 

da demonstração de que os problemas diários vividos dentro da fábrica são 

absorvidos pelo sindicato e as demandas cotidianas virarão pauta de luta e 

contestação e, ainda que nãos sejam alcançados os objetivos estipulados, haverá 

uma relação de transparência entre o sindicato e os trabalhadores, de modo a 

construir uma relação de confiança entre esses dois agentes sociais, possibilitando 

futuras iniciativas cujos resultados poderão ser mais positivos. 

Todavia, esse esforço voltado ao reestabelecimento do trabalho de base 

aborda outra questão. Ainda que o retorno ao diálogo constante com os trabalhadores 

seja apontado como uma das soluções para os problemas atuais vividos pelo sindicato, 

a questão do discurso a ser utilizado se mostra de difícil resolução. A história do SMSF 

e a sua forte relação com o novo sindicalismo sugere a possibilidade do retorno a uma 

prática altamente contestatória, sustentada em posturas belicosas, voltadas à 

realização de greves e ao acirramento das relações de antagonismo entre 

trabalhadores e empresas. Essa possibilidade se torna mais interessante na medida 

em que o SMSF pode fazer referência ao seu passado, criando um vínculo de 

nostalgia com um passado não tão distante que retrata a classe trabalhadora e a 

região sob uma ótica positiva, sob um viés que realça características que se perderam 

com o tempo, seja em função das mudanças políticas e econômicas, seja em função 

dos fenômenos sociais direcionados por diferentes valores. Entretanto, essa 

estratégia faz referência a valores e a um tipo de racionalidade que perderam espaço 

no decorrer das últimas décadas. A intensificação do processo de individualização e 

a difusão da racionalidade neoliberal produzem valores que apresentam grandes 

desafios aos valores mobilizados no período do novo sindicalismo. O estímulo aos 

interesses individuais e o afastamento de relações coletivas que possam ser 

consideradas de “luta” é um desafio real e que produz inúmeras questões ao SMSF. 

Somado a esse cenário, há também a existência, cada vez maior, de trabalhadores 

cuja trajetória de vida não se confunde com a do novo sindicalismo e com a CSN 

enquanto empresa estatal. Esses trabalhadores não tem como experiência o período 

de lutas e demandas, assim como de constante diálogo entre o sindicato e os demais 

movimentos sociais (SANTANA, 2006): 
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Vamos falar de Volta Redonda que é a base mais politizada. Houve através 
do tempo uma mudança muito radical no comportamento dos trabalhadores. 
Houve muito. Muito grande. Pessoas mais novas não interessadas em 
política. “O que der tá bom”. O turnover é alto. Quatro, cinco meses vão 
embora. O desinteresse pela parte política em geral é muito grande nas 
empresas. Volta Redonda perdeu muito com isso. Volta Redonda que é o 
centro da história política. Hoje, segundo informação, 85% a faixa etária é de 
vinte e cinco anos. Que política essa turma entende? Nem história eles leem. 
Eles não participaram do movimento. Eles tão vendo esse fascismo nascendo 
e eles estão gostando. (Ibidem) 

Esse choque geracional apresenta uma série de desafios no que diz respeito 

à linguagem a ser utilizada, no discurso a ser mobilizado, nos valores a serem 

expostos, assim como nos meios de comunicação e nos interesses a serem 

trabalhados. Os “dinossauros” são sujeitos que conseguem, apesar de todo os 

desafios e fraquezas, se manter no poder e reproduzir suas práticas sindicais. No 

entanto, a despeito da sua permanência nas lideranças sindicais, sua atuação é alvo 

de críticas, sendo apontada como limitada, como insuficiente para os novos desafios. 

A linguagem desses trabalhadores mais jovens é permeada pelos valores produzidos 

pela racionalidade neoliberal e pela accountability enquanto valor que ganha destaque 

e se opõe à atribuição da responsabilidade à uma liderança que possa ser vista 

enquanto “vanguarda”. 

 

7.4  FORMAS POSSÍVEIS DA ATUAÇÃO SINDICAL 

 

Se o trabalho de base não é uma impossibilidade e a construção de diálogos 

com os trabalhadores continua a ser uma alternativa palatável, o desenvolvimento e 

a estabilidade material não são mais certezas, são problemas inescapáveis cuja 

resolução pode garantir a manutenção da atuação sindical na região 49 . O 

afastamento entre o SMSF e os trabalhadores das montadoras e da CSN produz uma 

situação na qual o sindicato não dispõe de muitas alternativas para pressionar as 

empresas, na medida em que não conta com o apoio massivo dos trabalhadores, 

assim não como não dispõe de recursos materiais que possam atenuar os efeitos 

dessa distância. Em meio a essas limitações, o SMSF busca alternativas que possam 

reaproximá-lo dos trabalhadores assim como produzir novas fontes de renda que 

possam aplacar um pouco os danos causados pelas mudanças do imposto sindical. 

                                                 
49 “Acabou o dinheiro. O golpe de misericórdia. O imposto sindical. Boom! Falência múltipla dos órgãos. 

Alguns estão ainda respirando por aparelhos. É o nosso caso”. (Entrevista realizada em 07/08/2019 
com André Kondylopoulos, Secretário Saúde/Segurança/Previdenciário do Sindicato Metalúrgico do 
Sul Fluminense) 
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Essa necessidade, cada vez mais dramática, impele o sindicato a tomar decisões e 

estratégias mais arriscadas, assim como também o leva a recorrer a planos e 

abordagens que funcionaram no passado e que podem auxiliar no processo de 

recuperação atual. Esse esforço é facilitado, em parte, pela vastidão, geográfica e 

demográfica, que constitui as áreas de atuação de SMSF, uma vez que, caso 

consigam intensificar e dinamizar o trabalho de base, podem ter acesso a milhares de 

trabalhadores de diferentes municípios, reavivando tanto o seu potencial de 

contestação quanto seu potencial de arrecadação de capital: 

E aí o movimento sindical começou a defender o seguinte: a questão do 
assistencialismo era obrigação do Estado, e o sindicato era pra lutar. Hoje, tá 
mudando. Ele tá voltando à sua fase do assistencialismo pra poder sobreviver. 
Então, é fácil de comparar. Pra mim é muito claro, não sei pra vocês. Um 
sindicato que era assistencialista passou a ser de luta. Aí ele regrediu, saiu 
da luta e tenta voltar ao assistencialismo. Pra que? Pra poder sobreviver. Não 
tem mais sobrevivência. Eu conheço sindicatos que estão à beira da falência, 
demitiram funcionários, advogados, médicos, assessores. Isso não é próprio 
de uma corrente política, ela corresponde a todo o movimento sindical. 
Exemplo do que estou te dizendo: no mês passado, fui coordenador das 
eleições do sindicato dos rodoviários de Recife região Metropolitana do 
estado de Pernambuco. Concorreram cinco chapas, uma ligada à Força 
Sindical, uma ligada à CUT, a outra ligada ao Conlutas, a outra de um ex-
dirigente de sindicato e a outra de um racha da diretoria. Cinco chapas que 
concorreram. Teve uma participação efetiva dos trabalhadores. Então é 
possível ter um sindicato que volte às questões da base. O sindicato hoje, eu 
tô dando um exemplo de um sindicato forte, do ponto de vista da 
representação da categoria, como eu conheço outros que não fizeram 
associados. Um grande número de trabalhadores na base e não fizeram 
associados. Por quê? Porque ele tem na sua base mais de 10000 
trabalhadores e não chega a 1000 de associados. Porque ele se acomodava, 
não queria fazer associado porque ele tinha um dinheirão por causa da 
contribuição sindical. E agora tá à beira da falência, porque os trabalhadores 
não querem mais participar. (Entrevista realizada em 16/10/2019 com João 
Campanário, advogado do Sindicato Metalúrgico do Sul Fluminense). 

O retorno a práticas assistencialistas é interessante porque ele oferece 

acesso direto a necessidades imperativas dos trabalhadores, facilitando a 

aproximação entre sujeito e sindicato, sem demandar a realização de um processo de 

convencimento político, havendo uma relação de necessidade e de atendimento 

dessa necessidade50. Ao mesmo tempo, esse retorno busca uma prática histórica 

ainda mais antiga do que o novo sindicalismo, fazendo referência a estratégias 

anteriores à década de 1980, num momento histórico considerado por muitos dos 

                                                 
50 Um aspecto interessante da gênese dessas necessidades é que elas podem ser vinculadas aos 
efeitos do neoliberalismo e às imposições que direciona ao Estado e às empresas. A imposição da 
redução dos benefícios públicos e particulares direcionados aos trabalhadores, assim como a 
precarização do trabalho que afeta negativamente a saúde dos trabalhadores e a dificuldade de acesso 
a serviços hospitalares, cria uma condição na qual os sujeitos necessitam de instituições que possam 
atender a essas demandas, abrindo espaço para a ação sindical voltada para o assistencialismo, 
criando possibilidades de reaproximação entre o sindicato e os trabalhadores. 



126 
 

entrevistados como “peleguismo” sindical. Todavia, esse retorno não é simplesmente 

anacrônico, não é simplesmente a tentativa de aplicação de uma estratégia que deu 

certo no passado. O assistencialismo não se resume à facilitação do acesso a serviços 

médicos e jurídicos, também havendo convênios com faculdades, cursos técnicos e 

de idiomas, assim como com clubes e demais espaços que oferecem serviços lúdicos 

e de lazer. Oferecendo não só o acesso a cuidados e funções ignorados por um 

Estado austero, mas também ajudando a fomentar práticas de consumo e de estilos 

de vida alinhados com os valores neoliberais. 

O retorno ao assistencialismo é marcado por alterações que, até certo ponto, 

ajudam a reforçar um dos principais preceitos neoliberais: o aprimoramento de si. Ao 

oferecer tais serviços, o SMSF ajuda os sujeitos a buscarem formações e 

conhecimentos que podem resultar na sua saída da fábrica e na criação de um 

negócio próprio, havendo, assim, a desfiliação sindical. Esse aprimoramento individual 

também é benéfico para as empresas na medida em que elas disporão de 

trabalhadores cujas funções poderão ser realizadas com maior aptidão e cuidado, 

produzindo melhores resultados comerciais. Nessa medida, o sindicato não só produz 

uma estratégia que pode proporcionar um rápido contato com os trabalhadores, ele 

oferece um benefício para a empresa e, de certa forma, acaba agindo como um ator 

que expande as possibilidades dos serviços das fábricas: 

Então, no final do ano passado, um pouco antes da gente sair de recesso, a 
gente criou um grupo de pessoas lá… a gente vai trabalhar fortemente nisso. 
Inclusive, na terça-feira a gente teve uma conversa boa com o pessoal da 
UBM, fechamos convênios, alguns cursos de até quarenta por cento. A gente 
sabe que a UBM também tá com uma dificuldade financeira danada. Então 
ela tá buscando botar aluno lá dentro. E a gente conseguiu lá uma parceria 
boa. Já teve no passado, eles cortaram, foram cortando. Mas a gente tá 
buscando bastante parceria mesmo, foi criado um grupo pra isso. Porque a 
gente vai ter de fazer cara. Não tem jeito. Vai ter de buscar novas receitas. 
Tentar atrair mesmo o trabalhador pra sindicalizar. Porque a gente tem essa 
necessidade financeira. Nós temos dois caminhões, cinco carros, a gente 
atende a sete municípios. Não tem jeito. Se não tiver uma estrutura mínima 
você não faz nada. Aí você vai ficar sindicato cartorial. Só trabalha ali em 
acordo coletivo e tem que chamar as empresas pra vir pra dentro do sindicato, 
se tem que ir pra porta da fábrica é uma dificuldade danada, porque precisa 
de caminhão, som, gente… Não faz assim sem dinheiro, não tem como. 
(Entrevista realizada em 24/01/2019 com Edmílson José Alvarenga, 
Secretário de Finanças do Sindicato Metalúrgico do Sul Fluminense) 

A necessidade de capital para a articulação política e sindical impõe a busca 

dessas estratégias alternativas que possam contemplar os trabalhadores ao mesmo 

tempo em que produzem circulação de capital dentro do sindicato. Detectando 

possibilidades de ganho de capital e de aproximação com os trabalhadores, o SMSF 
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explora essa estratégia mais detalhadamente, explorando possibilidades dentro das 

possibilidades, buscando aprimorar o que é feito de modo a potencializar as suas 

ações e intensificar os seus efeitos, como acontece, por exemplo, na taxa negocial: 

Que aí entra como se fosse uma ajuda de capacitação dos trabalhadores que 
passa através do sindicato e o sindicato fica com um percentual disso. Por 
exemplo, a gente vai e busca um parceiro, a gente faz uma parceria com um 
IF, sei lá, de fazer um curso específico pra fazer um treinamento pros 
trabalhadores de automação. Uma coisa, né, mais… uma pós-graduação, sei 
lá, alguma coisa dentro da parte técnica. A gente vai, busca aquilo ali, vê o 
valor, fecha lá com o curso qualquer que for… Vou falar de um que a gente já 
fez: o pessoal de empilhadeira, máquinas pesadas essas coisas, aí a gente 
faz um contrato e o sindicato fica com um percentual disso. Entendeu. A 
empresa banca, treina o trabalhador dela e a gente fica com um percentual 
dela, que seria uma taxa de treinamento. A gente faz tudo, busca salas… 
(Ibidem) 

 Nessa estratégia, o sindicato não só oferece opções de cursos já existentes 

e deixa os trabalhadores escolherem o que melhor lhes interessam, agindo como um 

mero intermediário. Nessa estratégia, o sindicato entre em contato com a empresa e 

vê a sua disponibilidade em financiar um curso específico, assim como busca 

profissionais que possam ministrar as aulas em espaços e horários que satisfaçam 

aos interesses da empresa e dos seus funcionários. Dessa forma, as empresas 

podem aprimorar setores que considerem ser vulneráveis, ou simplesmente passíveis 

de melhorias. O sindicato, ao manter uma boa relação com a empresa, pode ajudar a 

melhorar o seu serviço, ao mesmo tempo em que a empresa vê uma razão para 

sustentar uma relação de diálogo amistosa. Os trabalhadores também são 

beneficiados na medida em que podem aprimorar suas habilidades, podendo 

conseguir aumentos ou mesmo iniciar novas empreitadas fora da empresa, tudo isso 

enquanto se aproximando do sindicato. 

Essa estratégia é mais condizente com uma relação entre sindicato e empresa 

que não seja pautada num excessivo combate, na qual o sindicato sabe até onde pode 

exigir da empresa e quando deve começar a reduzir essas exigências, tentando 

equilibrar a busca da satisfação dos interesses dos trabalhadores com as condições 

impostas pela empresa. Caso essa relação se mantenha amistosa, é possível que 

outras estratégias de aproximação com os trabalhadores e de arrecadação sejam 

implementadas, como no caso da integração: 

Quando o cara vai entrar na empresa ele passa por uma série de palestras 
de segurança, como funciona ali a instituição e tal e o sindicato entrar ali. 
Entrar ali numa das etapas e fazer a nossa parte. Falar: “Ô, somos o 
sindicato...” A CSN permite isso. A CSN é uma empresa muito difícil de 
negociar, de conversar e tal, mas isso aí ela permite. Aí cabe a gente de 
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convencer o cara ou não. Ela acha que não tem de se meter nisso. Se o cara 
quer ser sócio, realmente vai ser. E o melhor momento, com todos esses 
revezes do cara querer vantagem e tal, o melhor momento de você pegar um 
cara pra se associar ao sindicato, principalmente quem tá entrando no 
mercado de trabalho, é esse momento da admissão. O cara tá meio assim e 
tal, não conhece direito, fica meio na dúvida aí entra, depois que entra, pra 
sair fica difícil. Mas depois ele tá lá dentro ouvindo o cara falar uma coisa ou 
outra, sendo contaminado, aí fica mais difícil. Tem que fazer campanhas e 
mais campanhas, que é que a gente vai ter que elaborar, são nossas 
estratégias pra esse ano. A estratégia desse ano é essa. (Ibidem) 

 Essas estratégias e abordagens tem em comum a construção de um diálogo 

funcional entre empresa e sindicato. Nelas, os dois campos são beneficiados, 

cedendo em determinados aspectos de modo a entrar num acordo que contemple 

ambos os participantes. Nessa estratégia, o trabalhador é contemplado na medida em 

que pode aprimorar a si mesmo (agindo de acordo com os imperativos da 

racionalidade neoliberal) e pode se relacionar com a empresa e com o sindicato, 

simultaneamente, sem ser interpelado a fazer uma escolha, isto é, ele pode se 

relacionar com a empresa e o sindicato sem ter de decidir se é melhor sustentar uma 

postura combativa e contestatória ou conciliatória e mais passiva. Dentro dessa 

relação, o trabalhador pode crescer profissionalmente (tentando seguir carreira na 

empresa ou buscando algo individualmente através das experiências acumuladas) e 

manter uma relação funcional com o sindicato, ajudando na sua manutenção na 

medida em que vê a utilidade da contribuição sindical e da sua filiação. Esse cenário 

comporta relações entre esses três componentes influenciadas pelos valores 

neoliberais, contribuindo para um enfraquecimento ainda maior numa identidade de 

classe pautada na aposta do acirramento do antagonismo entre trabalhadores e 

empregadores. 

Todavia, essa não é a única linha estratégica que pode ser seguida pelo 

sindicato. A aproximação com a empresa possui soluções e estratégias que oferecem 

resultados rápidos e que seguem as linhas dos valores neoliberais. Esses resultados 

não demandam uma ruptura entre trabalhador e empresa, não pautam um discurso 

combativo estruturado na diferença entre a empresa e o trabalhador, pelo contrário, 

contribui para o aperfeiçoamento de si e expande as possibilidades dentro da 

competição econômica para as fábricas e para os trabalhadores. No entanto, como 

visto na aproximação sindical com o governo, o mero engrandecimento material não 

é suficiente para a preservação do sindicato. Isto é, mesmo nos anos marcados pelo 

intenso fluxo de capital, o sindicato não foi capaz de aumentar a sua base e a sua 
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influência na região, colhendo os frutos dessa incapacidade agora que não dispõe do 

mesmo fluxo de capital. A sustentação material não aparece como a única condição 

para a manutenção e o desenvolvimento do sindicato, por isso, a aposta exclusiva 

numa relação mais conciliatória com as empresas, apesar de possibilitar benefícios a 

curto prazo, apresenta limitações, visto que, ao atuar menos nas relações sociais e 

no debate político, o sindicato abre espaço para que outros valores possam influenciar 

as ações dos trabalhadores e, dependendo dos movimentos sociais, esses valores 

podem ser prejudiciais à prática sindical. 

Em meio a essas considerações, existem outras formas de mobilização que 

podem ser aplicadas de modo a desenvolver o trabalho de base, possibilitando o 

aumento da contribuição sindical, ao mesmo tempo em que reforçam a consciência 

de classe dos trabalhadores (reforçando a distinção entre trabalhadores e empresa), 

não só possibilitando o ganho financeiro, mas também possibilitando a construção de 

valores simbólicos que estruturarão o sindicato para além dos meios materiais. Essas 

estratégias são mais focadas em práticas que acabam criando relações de distinção 

social, produzindo identidades e pertencimentos através da diferenciação entre 

sujeitos e campos sociais, produzindo valores (simbólicos e materiais) que afetam 

tanto a relação trabalhador/fábrica quanto a relação trabalhador/trabalhador: 

Por exemplo, nós temos agora que começou a tramitar no Congresso 
Nacional uma PEC que é da reestruturação sindical. Ela foi apresentada há 
uns quinze dias, mas não teve assinatura, teve de voltar, ela tá sendo 
reapresentada. E uma das questões fundamentais nisso daí é que, por 
exemplo, com essa Reforma Trabalhista, ninguém tá indo mais à Justiça do 
Trabalho, porque as condenações são graves pros sindicatos e pros 
trabalhadores. Os juízes também não estão se apercebendo de que o 
governo quer acabar com a Justiça do Trabalho e com o Ministério Público 
do Trabalho, ele quer jogar isso pro governo federal como fórmula de 
distanciar ainda mais, de fortalecer o empresariado voltado para os interesses 
do governo. Essa PEC vem regulamentar uma questão sindical e 
principalmente trazer que só vai ter direito à questão dos acordos coletivos, 
das convenções e dos dissídios coletivos quem for associado ao sindicato. 
Quem não for, não vai ter. Agora, corre o risco de a empresa fazer uma 
molecagem: ela não dá pra você e dá pra quem não é associado. (Entrevista 
realizada em 16/10/2019 com João Campanário, advogado do Sindicato 
Metalúrgico do Sul Fluminense) 

Essa proposta de estratégia sindical demonstra um caráter mais combativo e 

diferenciador na medida em que só trabalhadores sindicalizados seriam capazes de 

ter acesso aos benefícios que o sindicato porventura obter. Ela acaba propondo uma 

diferenciação dentro dos trabalhadores: aqueles vinculados ao sindicato, que podem 

ganhar os benefícios disputados, mas que tem de contribuir regularmente com a taxa 
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sindical, estando mais inclinados a participar de estratégias mais combativas (greves 

e paralisações, por exemplo); e aqueles que optam por não fazer parte do sindicato, 

não se envolvem nas estratégias de combate e precisam pagar a taxa sindical, mas 

também abrem mão de possíveis benefícios. Essa estratégia não só reanima uma 

consciência de classe pautada na separação entre empresa e trabalhador, mas 

também numa consciência que diferencia os trabalhadores dispostos a participar de 

iniciativas contestatórias (ainda que sua participação se restrinja à taxa sindical) e 

aqueles que optam por seguir os desígnios da empresa e que preferem negociar suas 

condições de trabalho por si mesmos. A abordagem jurídica não se resume a essa 

proposta de PEC, podendo ser usada também em processos coletivos que atraem o 

interesse dos trabalhadores na medida em que oferecem ganhos imediatos e 

palatáveis: 

Primeiramente, o que vamos ter de fazer: seria fazer uma campanha salarial 
unificada. Aí também temos que ver como vai ser a postura desse novo 
governo. Agora, você traz sócios através de ações trabalhistas. Eu entrei com 
uma ação que mais de cinco mil trabalhadores ganharam. Por exemplo, turno 
de oito horas tem direito a uma hora de descanso. A CSN só dava meia. Entrei 
com uma ação coletiva… Deu uma média de quarenta mil pra cada um. Foi 
a maior ação contra a CSN. O trabalhador, além dele querer ver fazer o 
número da conta, “ganho dois mil vou pagar vinte reais, beleza, o sindicato 
tem um convênio aqui que eu vou pagar vinte por cento, então final to 
pagando vinte, mas tô ganhando cento e cinquenta com os convênios que o 
sindicato tem, uma coisa que eu vou usar e vou pagar menos.”. É assim que 
atrai trabalhador. Essa questão de falar assim: “É de luta.”, o sistema deixa 
as pessoas individualistas, as pessoas querem saber dele primeiro. Hoje é 
uma disputa, é um canibalismo. (Entrevista realizada em 13/12/2018 com 
Renato Soares, vice-presidente do Sindicato Metalúrgico do Sul Fluminense) 

Essa estratégia jurídica acaba possibilitando tanto a construção de 

diferenciações quanto o estímulo do ganho individual. Os trabalhadores podem tanto 

apoiar a estratégia sindical pela defesa dos seus direitos e melhorias das condições 

da sua classe social, quanto podem se interessar somente pelos possíveis ganhos 

materiais. Nessa medida, surgem os desafios produzidos não só pela conjuntura 

sindical, mas pelas mudanças dos fenômenos sociais que afetam as relações sociais. 

O sindicato passa a ter de lidar com esse “sistema que deixa as pessoas 

individualistas”. Ainda que elas busquem a disputa e contestem as condições 

impostas pelas empresas, elas devem ser capazes de se adequar a novas condições, 

a um sistema que afeta os sujeitos de tal forma que, ainda que haja um discurso forte 

que busque acirrar a consciência de classe dos trabalhadores, suas relações com os 

trabalhadores serão influenciadas por esse sistema que afeta os sujeitos e dificulta a 

prática sindical. 
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As dificuldades vividas pelo sindicato são intensificadas na medida em que 

ele também é afetado por esse “sistema que deixa as pessoas individualistas”. O 

SMSF enquanto instituição social e os membros que o compõem também fazem parte 

dessa conjuntura social, sendo influenciados, até certo ponto, por esses valores, 

guiando suas estratégias com base nessa apreensão de mundo na qual os sujeitos 

são menos inclinados a participar de coletivos voltados para atividades políticas, 

colocando seus interesses pessoais em primeiro lugar. Nessa medida, da mesma 

forma que há um processo de cinismo voltado às instituições sociais (SAFATLE, 2008), 

os sujeitos que compõem essas instituições têm dificuldades em atribuir valores 

positivos aos trabalhadores51, havendo uma complexa relação de desconfiança na 

qual os agentes envolvidos sentem receio em aderir completamente ao discurso 

proposto. Essa resistência pode ser observada nas possibilidades conjunturais 

existentes no Sul Fluminense que não são exploradas pelo sindicato. O método de 

produção das montadoras, just in time, é organizado de tal forma que, uma pequena 

paralisação afetaria significativamente o cronograma da fábrica, tendo os seus efeitos 

sentidos profundamente não só na cadeia de produção, mas na distribuição dos carros 

e das peças, afetando não só a fábrica e a região, mas concessionárias de todo o país: 

Agora, montadora não, montadora já a meta de produção dela, já tem mais 
ou menos, ela não trabalha com muito estoque não. Just in time é como eles 
chamam. Então, como é que eles fazem, já tem mais ou menos um prazo pra 
pegar aqui pra poder embarcar nos caminhões cegonha pra levar lá pra 
Argentina, lá pras concessionárias. Então, uma parada que dá aqui. Se você 
solta um boletim… Tem um sistema no computador, quando você solta 
qualquer coisa e vem lá escrito Nissan, não sei como é esse sistema… Os 
caras ficam sabendo lá no Japão. Os caras ficam: “O que que tá 
acontecendo?”. Os RHs ficam tudo doido. Então, você parar uma montadora 
é mai fácil do que uma siderúrgica. O impacto é mais rápido. A CSN é claro, 
dá ibope. (Ibidem) 

A possibilidade de afetar significativamente a cadeia produtiva das 

montadoras é uma realidade não desconhecida do SMSF. No entanto, o estado 

generalizado de desconfiança somado à possibilidade da troca de região produz uma 

conjuntura que desestimula o sindicato a investir nessas possibilidades. A trajetória de 

                                                 
51

 “Então assim, nó fizemos nosso trabalho, fizemos dez reuniões com a CSN, não avançaram. Então 

a gente tava chegando… a gente tinha uma vontade de mudar as coisas que a gente via lá de trás e 
tal… Aí, a hora que o trabalhador era pra tá do nosso lado… Os caras depois quando acabou a greve, 
eles, alguns mais conscientes… ‘Vocês fizeram o trabalho de vocês, nós é que vacilamos, demos mole.’ 
Eles foram por essa… por esse lado aí. Né, um troço assim, esse falar uns negócios pra vocês vocês 
riem. Muita gente entrando em buraco, passando cerca, pulando muro. É uma tristeza muito grande”. 
(Entrevista realizada em 24/01/2019 com Edmílson José Alvarenga, Secretário de Finanças do 
Sindicato Metalúrgico do Sul Fluminense) 



132 
 

conciliação iniciada na década de 1990 é outro elemento que contribui para a não 

aposta em práticas mais radicais. O sindicato conseguiu sobreviver à privatização da 

CSN, em parte, em função da chegada dessas montadoras. A tradição combativa do 

novo sindicalismo não é a única referência histórica que constitui o sindicato, havendo 

a postura conciliatória que facilitou a chegada das montadoras, aumentando a base 

do sindicato, assim como dinamizando a economia local. O SMSF se vê numa posição 

na qual a sustentação de práticas contestatórias não é impossível, mas as condições 

que rodeiam as possíveis consequências dessas práticas limitam consideravelmente 

a atuação sindical: 

Acho que é por aí. Tem muita coisa pra fazer aí. Não sei o que essas pessoas 
que tão à frente do movimento, esses dinossauros querem não. Acho que 
eles querem ficar quietinhos pra não mexer no deles. O que dá pra entender 
do movimento sindical geral é que quem tá no controle das grandes centrais 
não quer barulho com esse governo. Eu não tô vendo barulho. Você tá vendo 
barulho? Parou o barulho. Tadinha da Dilma. Sofreu com os cinco centavos 
de combustível, por falar errado, falar muita besteira. Ela falava besteirol. 
Esse blasfema. (…) Falar da Venezuela, nós estamos um pouquinho pior. Em 
relação à sociedade, comportamento da sociedade estamos pior. Estamos 
recolhidos. Igual ao que você falou, sobre o poder que os trabalhadores têm, 
sobre o poder de barganha que eles têm. A produção tá na mão deles. Eles 
sofrem… Qualquer tipo de ação dos trabalhadores com relação ao 
movimento, eles geram uma paralisação na cadeia enorme. Mas eles não 
sabem o poder que têm. Aquele velho ditado: se o cavalo soubesse da força 
que tem ninguém montava nele. Medo de perder o que tem. Você tem o que? 
Nada. Eu não posso fazer um discurso falar com o cara que tudo aqui não é 
nosso. Eu tenho esse entendimento religioso. Mas o cara precisa sobreviver 
do outro lado. E o movimento fragilizado eu não posso jogar gasolina porque 
vai queimar todo mundo. Principalmente eles. (Entrevista realizada em 
07/08/2019 com André Kondylopoulos, Secretário 
Saúde/Segurança/Previdenciário do Sindicato Metalúrgico do Sul Fluminense) 

Esse trecho mostra uma preocupação que envolve tanto as dificuldades 

estruturais (simbólicas e materiais) quanto a responsabilidade do sindicato para com 

os trabalhadores. Ainda que os dirigentes sindicais possam acreditar na validade do 

conflito direto com as fábricas, eles têm de levar em consideração o interesse dos 

trabalhadores, visto que podem prejudicá-los ao “jogar gasolina”, assim como não 

dispõem de uma base coesa que possa oferecer resistência organizada às fábricas. 

Em meio a essa conjuntura, surge um impasse na medida em que há elementos 

materiais que favorecem a realização de estratégias mais combativas, assim como há 

essa necessidade (em função das finanças sindicais e da precarização do trabalho), 

mas o modo como as relações entre sindicato e os trabalhadores apresentam 

obstáculos que ainda não foram superados. 

 



133 
 

8  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As entrevistas indicaram momentos e estratégias na história do SMSF 

responsáveis pela difusão, até certa medida, da racionalidade neoliberal, produzindo 

novos valores e novas formas de relacionamento entre os trabalhadores, o sindicato 

e as fábricas. Esses efeitos não agem de forma absoluta, uma vez que são 

influenciados e alterados pela história da região, assim como pela adaptação 

produzida pelos sujeitos envolvidos nessa dinâmica. O neoliberalismo não afeta 

exclusivamente as esferas econômicas e políticas, sendo também capaz de adentrar 

nas lógicas cotidianas usadas pelos sujeitos, podendo ser mobilizado nas interações 

mais banais, afetando relações que, aparentemente, não possuem vínculos com os 

valores neoliberais. 

Essa potência da racionalidade neoliberal se prova altamente eficaz na 

medida em que, ao se imiscuir nas relações cotidianas, intensifica os seus efeitos, 

sendo mais capaz de difundir os seus valores ao naturalizá-los através da sua 

normalização no cotidiano. Ao agir dessa forma, abandona contornos determinados, 

sendo mais difícil de ser detectado pelos sujeitos, podendo se manifestar como um 

mero acontecimento, como um fato inerente à realidade (GAGO, 2018). Nessa medida, 

sujeitos que se proponham a se posicionar contrariamente aos valores neoliberais 

encontram dificuldades, sendo incapazes de apontar com precisão quais são as suas 

origens e quais são os responsáveis pela difusão dessa racionalidade: 

Eu não esperava fascismo no Brasil. É pior do que a ditadura. Eu te digo de 
cadeira, eu fui presa política. Você tinha um inimigo claro. Eles tinham entrado, 
tinham feito um golpe militar, você sabia quem era. Aqui não, aqui tá nas 
instituições generalizadas, então você tem um supremo que é corrupto, que 
é safado, então você tem tudo, tudo é em torno do dinheiro. Então eu acho 
que é pior. É pior pra explicar pra população. Agente podia dizer que os 
militares tiraram o presidente do poder, agora não posso, ele foi eleito. Então 
é muito mais difícil do cara que não é politizado entender o que está 
acontecendo. (Entrevista realizada em 31/07/2019 com Sandra Mayrink 
Veiga, membro da Oposição Metalúrgica) 

Incapazes de detectar essas características com precisão, encontram 

imensas dificuldades em desenvolver estratégias de resistência, visto que não podem 

delinear com clareza quais elementos devem ser antagonizados. Ao mesmo tempo 

que surge esse desafio, há também a possibilidade de absorção desses valores por 

aqueles que decidiram confrontá-lo. Como a racionalidade neoliberal se espalha 

sendo naturalizada e posta em prática em momentos inesperados, os sujeitos (mesmo 

aqueles que buscam antagonizá-la) passam a conviver com seus efeitos 
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cotidianamente, vendo seus efeitos, mas nem sempre as suas causas. Nessa medida, 

a naturalização é facilitada, visto que esses “efeitos sem causa” são mais fáceis de 

ser associados a fenômenos naturais do que a fenômenos sociais, a problematização 

do que é vivido no cotidiano é dificultada, a despeito dos compromissos políticos 

desses sujeitos. 

Dessa forma, os valores neoliberais vão se espalhando, não só afetando 

instituições cujas práticas e valores são condizentes com os valores neoliberais. 

Instituições que, aparentemente, não tem afinidade com a racionalidade neoliberal 

acabam sendo afetadas e, eventualmente, naturalizam esses valores. Essa 

naturalização ocorre em função da banalidade com a qual a racionalidade neoliberal 

é praticada no cotidiano, ao modo como os sujeitos se relacionam uns com os outros 

empregando valores naturalizados. A realidade apreendida pelos sujeitos não é 

condicionada apenas pelos limites da racionalidade neoliberal, mas, ainda assim, seus 

efeitos se estendem para todos os segmentos da realidade social. 

Para além desses movimentos sociais, há também uma forte imposição 

material que exige a adaptação dos sujeitos e instituições às regras de competição e 

ao aperfeiçoamento de si. Essa realidade material produz uma conjuntura cujas 

escolhas disponíveis são bastante simples: ficar para trás numa corrida na qual os 

sujeitos estão sempre se aprimorando, sempre prontos a ultrapassar seus adversários; 

ou entrar nessa disputa sem fim de todos contra todos. 

Essa imposição material pode ser observada no SMSF e na forma como ele 

busca produzir renda de modo a sobreviver aos desafios econômicos e políticos. 

Cientes de que não podem sobreviver caso não sejam capazes de se adaptar à sua 

realidade econômica, estão dispostos a demitir funcionários, reduzindo gastos, 

preservando apenas serviços e funções essenciais. Além disso, buscam 

desesperadamente alternativas para a obtenção de capital, de modo a reverter uma 

conjuntura extremamente adversa, marcada pela falta de apoio por parte dos 

trabalhadores da região. 

Em meio a esse esforço, as estratégias do SMSF são voltadas a ações que 

posam dinamizar as relações com os trabalhadores, assim como buscando 

alternativas que possibilitem resultados imediatos. Nessa medida, pode-se dizer que 

o SMSF tem de agir de forma “proativa”. O SMSF não age apenas de forma “passiva” 

(reduzindo custos), buscando deliberadamente novas opções e alternativas de renda, 

oferecendo serviços aos trabalhadores que extrapolam características 
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assistencialistas e políticas, assim como se mostra disposto a negociar com as 

empresas de modo a encontrar maiores facilidades e oportunidades de rendimento. 

Aparecem, nas estratégias do SMSF, características típicas da racionalidade 

neoliberal, isso na medida em que há uma aceitação das dificuldades estruturais que 

não é completamente atribuída a uma conjuntura política ou econômica. Isto é, ainda 

que seja preservado um discurso político que critica medidas do governo e se opõe à 

precarização do trabalho, o SMSF também apresenta características condizentes com 

os princípios da accountability (DARDOT; LAVAL, 2016), com a atribuição individual 

das responsabilidades. Essa responsabilização individual impacta as dinâmicas 

dentro do sindicato na medida em que passam a existir milhares de sujeitos 

responsáveis por si mesmos. Os êxitos e as falhas são compartilhados por todos os 

indivíduos. No entanto, esse processo não democratiza as ações do sindicato, uma 

vez que essa miríade de sujeitos responsáveis não agem apenas de acordo com os 

interesses coletivos. Na accountability, o sujeito é responsável pelos seus próprios 

interesses, pela sua realização e pela sua defesa. Dentro de uma instituição, esses 

interesses particulares irão colidir. Por vezes, o interesse institucional irá prevalecer, 

por vezes, as particularidades individuais prevalecerão.   

Dentro dessa conjuntura, os dirigentes sindicais se veem numa posição na 

qual devem ser capazes de produzir estratégias que deem conta das novas demandas 

dos trabalhadores, devem tanto ser capazes de lidar com a escassez material e as 

oposições políticas quanto com a massiva intensificação dos interesses individuais 

dos trabalhadores, que, por vezes, se opõem e dificultam as ações sindicais. Nesse 

cenário, fábricas, trabalhadores e sindicatos se relacionam em meio a dinâmicas que 

podem comportar, a qualquer momento, conflitos e desafios que podem vir a 

enfraquecer seus objetivos. Dada a fragilidade econômica vivida pelo SMSF, esse 

cenário é ainda mais prejudicial, uma vez que ele tem encontrado dificuldades em 

mobilizar os trabalhadores (afetando seus rendimentos assim como suas 

possibilidades de contestação), se vendo obrigado a “relaxar” ainda mais a sua 

relação com as fábricas (uma vez que consegue obter delas relações que podem 

facilitar a obtenção de capital). 

Essas dinâmicas apresentam desafios na medida que afastam o SMSF das 

suas estratégias de combate tradicionais, produzindo novas formas de relação com 

os agentes locais. Essas dinâmicas também contribuem para a naturalização dos 

valores neoliberais, na medida em que até mesmo uma instituição com a história 
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combativa do SMSF emprega alguns desses valores, passando a representar não só 

um símbolo histórico de resistência e combate, mas também de mudança pragmática 

que se alinha a certos valores neoliberais. 

Nessa medida, surge um desafio lançado pela Oposição Metalúrgica, uma vez 

que o SMSF vai deixando de atuar no papel de instituição cujo principal objetivo é o 

confronto em prol dos interesses da classe trabalhadora, agindo em função de novos 

valores que podem permitir sua reprodução material, mas que produzem novos 

desafios na relação com os trabalhares e oferecendo críticas que podem ser 

exploradas pela oposição. Ao não intensificar a ocupação desse papel simbólico e 

investir em ações mais voltadas à razão neoliberal, há a demonstração aos 

trabalhadores da validade dessa racionalidade, da sua aplicabilidade no cotidiano. 

Essa não intensificação também ajuda a acentuar a cisão entre os dirigentes sindicais 

e a oposição, intensificando o combate interno e minando possibilidades de 

resistência frente a fábrica em prol de conflitos internos que não afetam diretamente 

os interesses dos trabalhadores. Essa dupla consequência afeta a sensação de 

pertencimento a uma classe social, uma vez que a instituição sindical (materialmente 

e simbolicamente fragilizada) trava combates internos, desperdiçando seu tempo e 

recursos em questões alheias aos interesses imediatos dos trabalhadores, ao passo 

que os sujeitos são interpelados por relações sociais que intensificam um processo 

de individualização que dificulta o estabelecimento de diálogos entre o sindicato e os 

trabalhadores. 

O processo de individualização, intensificado pela razão neoliberal, afeta as 

instituições e os sujeitos, produzindo valores que afetam o sindicato e dificultam a 

implementação de estratégias e de discursos típicos da história do SMSF. Ao mesmo 

tempo, a absorção dessa racionalidade, por parte do SMSF, possibilita novas 

alternativas, permitindo novas fontes de renda e novas relações com os trabalhadores. 

Essas novas relações assumem um potencial positivo na medida em que trazem 

consigo novos valores e interesses que podem estar mais adequados às demandas 

desses sujeitos afetados pela racionalidade neoliberal, criando novas alternativas para 

um sindicato que tem encontrado dificuldades em formar diálogos com os 

trabalhadores. O compartilhamento de valores semelhantes pode vir a possibilitar 

lutas por objetivos comuns, aproximando o sindicato dos trabalhadores. 

No entanto, a difusão da racionalidade também apresenta desafios, visto que 

os valores que ela fortalece nem sempre se alinham com os interesses sindicais. 
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Como argumentado por Harvey (2005), há um esforço das instituições (orientadas 

pelos valores neoliberais) em enfraquecer interações sociais pautadas na coletividade 

e em valores em comum. Os discursos e valores difundidos pelo sindicato, caso sejam 

influenciados pela racionalidade neoliberal, serão intensamente afetados, tendo de se 

adequar a valores que naturalizam a competição e a individualização. Nessa medida, 

a aproximação entre o SMSF e os trabalhadores produz um afastamento entre o 

sindicato e a sua própria história. Por um lado, há um distanciamento da tradição 

combativa e contestatória do novo sindicalismo, visto que tanto o sindicato quanto os 

sujeitos são afetados por valores que contribuem para a redução da contestação das 

condições oferecidas pelo mercado de trabalho, e para o fortalecimento da construção 

de acordos, para a formação de relações nas quais os agentes sejam vistos como 

parceiros que investem os seus variados capitais, buscando sempre a obtenção de 

lucros. Nessas relações, não há espaço para protestos e contestações, visto que 

esses agentes participam dessas relações como parceiros iguais, compartilhando os 

riscos. Por outro lado, a implementação dos valores neoliberais não aproxima os 

sujeitos e o sindicato da unidade de classe que havia durante o ápice da company 

town, isto é, os trabalhadores não se relacionam uns com os outros e com as fábricas 

de forma coletiva, não há um compartilhamento de interesses em comum, a difusão 

desses valores aumenta o conflito nas relações dentro e fora a fábrica. Se a 

contestação é trocada pela naturalização das condições, há o constante conflito, 

impulsionado por condições que, ao serem normalizadas pelos sujeitos, o acirram e o 

transformam numa ocorrência comum, sendo visto como elemento fundamental para 

o desenvolvimento (VIANA, 2013). 

Apesar dos efeitos e das mudanças provocadas em função da racionalidade 

neoliberal assim como das dificuldades estruturais enfrentadas pelo SMSF, as únicas 

opções de resistência não se reduzem a uma reestruturação pautada na aceitação da 

racionalidade neoliberal. As entrevistas indicam que, apesar da conjuntura vivida, o 

sindicato possui alternativas sustentadas no retorno a práticas e valores 

compartilhados no passado, seja no que foi vivido no novo sindicalismo, seja no que 

foi feito na sua época assistencialista. O retorno ao trabalho de base ainda é possível, 

a reconstrução de relações e de diálogos entre o sindicato e os trabalhadores continua 

a ser uma alternativa viável, assim como a construção de práticas pautadas na 

combatividade e na contestação das condições de trabalho. Ao mesmo tempo, 

também é possível (e até certo ponto necessário) o retorno a práticas que fazem eco 
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ao assistencialismo, aumentando a importância e os impactos do sindicato na vida 

dos trabalhadores. Como exemplo dessas possibilidades, pode ser destacado a 

criação do Fórum Demissão Zero (que obteve razoável sucesso no período em que 

foi implementado), responsável pela articulação de inúmeros agentes locais (sindicato, 

trabalhadores, empresários, Igreja Católica) no esforço de reduzir os impactos 

provocados pela crise econômica52. 

As dificuldades de aplicação dessas estratégias surgem na medida em que 

os trabalhadores respondem a novos valores e novos interesses, sendo menos 

influenciados pela identidade de classe, estando mais inclinados a perseguir seus 

interesses individuais. Por isso, uma simples repetição de estratégias vitoriosas não é 

suficiente para a manutenção do sindicato em meio aos desafios atuais. A adequação 

aos valores neoliberais surge como uma necessidade que se impõe com urgência 

crescente, mas o sindicato não pode simplesmente aceitar um processo de 

reestruturação dos seus valores e das suas políticas indiscriminado, visto que a sua 

própria existência depende de certos valores históricos que, caso não sejam mantidos, 

contribuirão para o esfacelamento da instituição sindical. Isto é, a absorção 

indiscriminada de valores neoliberais pode levar o sindicato a um conjunto de práticas 

e de valores que priorizam a sua sobrevivência material, não simbólica. Nessa medida, 

o sindicato corre o risco, caso priorize estratégias desenvolvidas com base na 

racionalidade neoliberal, de existir como uma instituição que facilita o acesso de 

serviços aos trabalhadores, como um meio que os organiza, facilitando as ações das 

empresas, se transformando numa de espécie de agregador de serviços, colocando 

em segundo plano o seu papel de instituição política voltada para a demanda da 

melhoria das condições dos trabalhadores. Seu foco mudaria, o sindicato deixaria de 

se focar na arena política, passando a pautar alterações dentro de um conjunto de 

valores previamente estipulado. Isto é, a adesão aos valores neoliberais e a ênfase 

no oferecimento de serviços em detrimento da contestação política pode vir a criar 

                                                 
52 “A criação do Fórum Demissão Zero teve relação direta com as demissões de trabalhadores das 
grandes empresas. Os efeitos socialmente ruinosos para a vida das localidades foram o agente 
mobilizador da ação do sindicato dos metalúrgicos e de sua principal aliada, a Igreja Católica, na 
organização desse novo espaço de reivindicações político-econômicas. Mas as reuniões do Fórum 
acabaram por associar a questão do desemprego a uma pauta econômica mais ampla, discutindo 
outras preocupações e estratégias, fazendo emergir demandas envolvendo empresários médios e 
pequenos, da indústria e do comércio, assim como demandas do poder público local, como forma de 
pressão junto a outros órgãos estaduais e federais. Em outras palavras, o Fórum evoluiu de um motivo 
único e urgente – a retomada dos empregos – para uma ampliação da pauta econômica regional, 
incluindo vários setores econômicos, sobretudo locais, na construção de uma instância plural de 
atuação política”. (RAMALHO, 2012: 229) 
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uma conjuntura na qual há uma diminuição das demandas por mudanças das 

condições de trabalho, havendo apenas o esforço de atenuá-las através dos serviços 

oferecidos. 

Ao mesmo tempo em que os efeitos neoliberais são intensos e presentes em 

todas as esferas da realidade social, eles não são absolutos, sendo afetados pelas 

condições históricas e culturais das regiões, assim como pelas aplicações realizadas 

pelos sujeitos. Dessa forma, a adesão a valores neoliberais não ocorre de forma 

unilateral e uniforme, uma vez que, ao mesmo tempo em que o SMSF emprega 

estratégias que o afastam de práticas históricas o aproximando dos valores 

neoliberais, ele obriga esses mesmos valores a se adaptarem, a produzirem 

condições que só são possíveis em função das particularidades locais. Nessa medida, 

novas possibilidades de resistência podem ser produzidas, assim como novas 

aplicações da racionalidade neoliberal. 

Essa existência não uniforme da racionalidade neoliberal permite o 

acontecimento de um “Big Bang de possibilidade inauditas” (PIERUCCI, 2003), uma 

miríade de possibilidades de formas de condução de vida, de estratégias a serem 

aplicadas na vida cotidiana. O escopo desse trabalho foi delimitado de forma a tomar 

como objeto de análise apenas um pequeno segmento do SMSF, um segmento 

indiscutivelmente relevante, mas cuja influência não é absoluta, cujos sentidos e 

estratégias não contemplam a totalidade da realidade sindical da região. Nesse 

sentido, essa escolha delimitada de objeto de análise encaminha possibilidades 

futuras de estudo, na medida em que o papel dos trabalhadores, enquanto sujeitos 

singulares, não pode ser ignorado, visto que suas apreensões e aplicações da 

racionalidade neoliberal são fundamentais para uma possível reformulação do 

sindicato, assim como para um possível enfraquecimento. 

O foco nas estratégias e nos discursos mobilizados por dirigentes do SMSF 

ajuda a delinear as formas e os sentidos tomados pelo sindicato, ajuda a trazer à tona 

quais são os valores que assumem protagonismo na construção das estratégias e nas 

interações cotidianas dentro do sindicato. Todavia, esse esforço não é um fim em si 

mesmo, não produz um resultado final e absoluto. Ele produz novos indícios, novas 

interpretações, sendo um “Big Bang de possibilidade inauditas”. Nessa mesma 

medida, as entrevistas com a Oposição Metalúrgica apresentam resultados 

semelhantes no sentido em que também ajudam a delinear valores e sentidos que 
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podem ser apropriados pelos trabalhadores, se juntando a uma cornucópia de 

possibilidades e de estratégias. 

Tal condição sugere inúmeras possibilidades a serem tomadas pelos 

trabalhadores, visto que, dentro do sindicato, são interpelados por valores diferentes, 

ora mais próximos da racionalidade neoliberal e da crença na necessidade do 

aprimoramento de si e na importância da accountability, ora, são lembrados da 

importância da contestação e do poder das demandas coletivas. Por outro lado, são 

interpelados por empresas cujas estruturas administrativas tentam convencê-los de 

que são “colaboradores”, de que não há uma relação antagônica entre trabalhador e 

fábrica, mas sim uma parceria, uma necessidade de formulação de uma relação 

amistosa, na qual, em função das dificuldades do “mercado”, o trabalhador deve estar 

disposto a se sacrificar pela empresa. Há também as construções particulares desses 

trabalhadores, há projetos que não envolvem o sindicato e, tampouco, a construção 

de uma carreira dentro dessa empresa. 

Em meio a essas possibilidades, esse trabalho busca delinear alguns dos 

valores produzidos nessa conjuntura e algumas das possíveis direções a serem 

tomadas, tanto pelos trabalhadores quanto pelo sindicato. A adaptabilidade da 

racionalidade neoliberal implica no aumento dessas possibilidades, assim como 

sugere a importância da realização de análises que destaquem essa mutabilidade, 

essa constante capacidade de alteração, assim como o seu alto raio de alcance. 
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