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RESUMO 

 

Este trabalho discute a importância de uma nova perspectiva em defesa dos 
interesses dos trabalhadores para os sindicatos no Brasil, o sindicato-cidadão. O 
sindicalismo no Brasil nasceu envolvido por um regime capitalista, sofrendo com isso 
um processo ideológico particular. Em um País em que o Estado por anos - 
atualmente também - manteve sob o seu controle indireto a maioria dos sindicatos, 
os embates mais significativos se fizeram de forma inexpressiva, causando em 
muitos casos a perda por parte dos trabalhadores na constante luta entre capital e 
trabalho. Essa perda não se reflete somente em questões financeiras, mas sim, e 
mais importante ainda, em perdas de desenvolvimento do trabalhador em seu nível 
técnico e mais preocupante em seu nível social. Procurando entender a participação 
das entidades sindicais na recuperação da força do trabalhador é que se propôs 
este trabalho, analisando os programas de qualificação do governo geridos por 
órgãos de caráter sindical. Foram examinados os dados do programa PLANFOR, 
PNQ e “Caravana do Trabalho” do Governo do Estado de São Paulo e também os 
dados disponibilizados pelo Instituto de Estudos e Pesquisas do Setor Energético – 
IEPE, como órgão gerador dos programas de qualificação desenvolvidos e 
financiados pelo Estado com recursos do FAT. Esta análise visa detalhar, por meio 
de uma pesquisa qualitativa descritiva, as necessidades levantadas pelos programas 
do Governo e também dos programas de qualificação profissional aplicados pelo 
IEPE, além de uma entrevista em profundidade com três presidentes de entidades 
sindicais. A coleta de dados deu-se através de dados secundários provenientes de 
pesquisa documental e bibliográfica em fontes públicas. Com este levantamento 
buscou-se analisar se os programas atendem as reais necessidades dos indivíduos 
e mais, se além de qualificar tecnicamente estas pessoas, se estes programas 
fomentam noções de cidadania. Foi possível entender que existe divergência quanto 
ao real objetivo do sindicato-cidadão perante os entrevistados, tornando 
possivelmente vulneráveis as ações de capacitação aplicadas tanto pelo governo, 
quanto pelo sindicato, o que torna dificultoso alcançar o objetivo maior a que se 
propõe o sindicato-cidadão, de fomentar a inserção social através da qualificação. 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: 
Sindicalismo; sindicato; cidadania; sindicato-cidadão, qualificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



ABSTRACT 

 

This paper deliberates about the importance of a new perspective on the defense of 
workers’ interests to the syndicates in Brazil, the citizen-syndicate (sindicato-
cidadão). The syndicalism in Brazil was born involved by a capitalist regime, going 
through a particular ideological process. In a country that the State has been keeping 
an indirect control over most syndicates, the most significant confronts were 
unexpressive, making in many cases, the workers lose the constant fight between 
work and capital. This loss is not only about money matters, but also, and even more 
important, about losses on the development of the worker in the technical level and, 
even more concerning, social levels. This paper has been suggested, to try to 
understand the role of syndicate entities on the recovery of workers’ strength, 
analyzing governmental qualification programs that were created by syndicate like 
entities. Data from PLANFOR, PNQ and “Work’s Caravan” (caravana do trabalho) 
programs, from the São Paulo State government and also available information from 
the Studies and Research Institute of the Power Sector (IEPE -Instituto de Estudos e 
Pesquisas do Setor Energético), as the generating entity of qualification programs 
developed and financed by the State, using FAT resources. This analysis aims to 
detail, by a qualitative descriptive research, the necessities found on Government 
programs and also on Professional Qualification programs from IEPE besides an in 
depth interview with three syndicates Presidents. The information was gathered from 
secondary data from documents and bibliographical researches on public sources. 
This inquiry aimed to analyze if the programs meet people real needs and if more 
than just technically qualifying these people, promote citizenship notions. It was 
possible to understand that there are divergences about the real objective of the 
citizen-syndicate among interviewed people, probably making the qualification 
actions taken by the government and by the syndicate, vulnerable, becoming harder 
to reach the greater goal, which is the citizen-syndicate about, generating social 
insertion through qualification. 
 

 

KEYWORDS: 

Syndicalism, syndicate, citizenship, citizen-syndicate, qualification. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

"Precisa-se de Matéria Prima para construir um País". 
João Ubaldo Ribeiro 

 

 

 Nas palavras de João Ubaldo Ribeiro1 encontra-se a essência do 

desenvolvimento de uma nação, a Matéria Prima a que se refere o escritor nada 

mais é do que o próprio povo, capaz de não somente construir, mas sim, de 

transformar uma sociedade às margens da miséria em um povo digno de um País 

em ascensão. País este construído pelo esforço de sua nação, nem sempre 

preparada para enfrentar as duras exigências de um planeta destrutível, onde seus 

líderes disputam o poder maior, não medindo para isso, as maléficas conseqüências 

causadas às minorias. 

 Pretende-se com este trabalho proporcionar um olhar reflexivo a respeito do 

desenvolvimento profissional e, conseqüentemente social das pessoas ligadas, de 

alguma forma, às entidades sindicais. A relevância dessas entidades para o atual 

contexto profissional é mais que natural, haja vista o caráter edificador do processo 

de trabalho fomentado pelos sindicatos. 

 

1. A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES COMO FATOR DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

 

Os sindicatos sempre estiveram presentes na evolução e desenvolvimento de 

trabalhadores e, por conseqüência, do mercado de trabalho. Desde sua origem até a 

                                                 
1
 João Ubaldo Ribeiro nasceu em Itaparica, no estado da Bahia, no ano de 1941, mestre em Administração Pública e Ciência 

Política na Universidade da Califórnia. Renomado escritor brasileiro, é autor de grandes obras literárias como: Setembro não 
tem sentido (1968), Sargento Getúlio (1971), Viva o povo brasileiro (1994), O sorriso do lagarto (1989),  O feitiço da Ilha do 
Pavão (1997), A casa dos budas ditosos (1999), Miséria e grandeza do amor de Benedita (2002). Ocupa a cadeira 34 da 
Academia Brasileira de Letras. 
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atualidade pode-se perceber várias correntes oriundas de ideologias e também de 

momentos históricos. 

 É importante acompanhar a evolução destas entidades correlacionando com o 

ambiente social, econômico e político em que estas estão e estavam inseridas. 

Segundo Lobos (1982, p. 19), “quando se estuda uma explicação ideológica para o 

advento de algum movimento social não se deve perder de vista os fatos históricos 

que o inspiram.” 

 Acompanhando a historicidade dos fatos, em muitos momentos fica evidente 

um movimento sindical combativo, lutando pela defesa dos trabalhadores de sua 

categoria, alcançando assim um poder de pressão que marca os primórdios dessas 

entidades. Segundo Rodrigues (1968, p.341), “na Europa, nos principais países 

industrializados, já no começo do século, os sindicatos alcançavam relativo poder de 

pressão e chegavam a agrupar parcelas consideráveis de proletariado”. 

 Partindo do mesmo pensamento, Lobos (1982, p. 19), em sua releitura de 

Marx, corrobora com as palavras de Rodrigues afirmando que “o sindicalismo é uma 

forma a mais no desenvolvimento revolucionário da sociedade. Esta sociedade 

evolui em estágios marcados pela luta de classes: os capitalistas e os 

trabalhadores.” 

Os sindicatos nascem da necessidade de uma concentração da massa 

operária em defesa dos seus direitos ou do atendimento de suas necessidades. 

Surgem para atender e representar empregados dentro de outras organizações e 

podem ser classificados como associações de benefícios mútuos, que têm como 

principal objetivo defender os interesses das classes ou categorias econômicas além 

de beneficiar os dirigentes e os membros comuns. 

 Deve-se ainda alertar para a importância deste objetivo principal do sindicato 

para cada país, cada cultura, lembrando-se ainda que a concretização desse 

objetivo vem amparado de valores ideológicos, de inspiração política e do cenário 

econômico, causando de certa forma diferenciação desses aspectos em quase 

todos os países. Assim, as funções dos sindicatos são as mesmas, mas as formas 
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que são adotadas para a defesa dos seus interesses são significativamente 

diferentes (LOBOS, 1982). 

 Partindo desta premissa, do sindicato e sua função primária, pode-se 

compreender estágios de desenvolvimento das entidades sindicais de acordo com 

sua origem, seu país e o contexto em qual está situado. Nos países em que o 

sindicalismo ainda se apresenta em seu estágio primário, fica evidente seus 

objetivos amarrados totalmente com a natureza econômica, levando a uma luta por 

melhores salários e conquistas que elevem a qualidade de vida dos trabalhadores. 

 Dentro dessa visão do sindicato como órgão de maximização da dimensão 

salarial ou empregatícia, de uma combinação ideal de salários e emprego, o 

sindicato é aceito pela sociedade como uma unidade econômica e passa a atender 

seus objetivos com a adequação dos empregos e dos recursos humanos, obtendo 

assim vantagem econômica sobre o empregador. 

 Nos países mais desenvolvidos, ou adiantados nas suas relações capital-

trabalho, os sindicatos apresentam maior grau de maturidade, ultrapassando a 

fronteira de órgão de defesa econômica, assumindo um papel político, onde seu 

principal objetivo é o de manter a instituição viável, defender seus trabalhadores 

representados sob a visão de um sindicato que não mais se baseia apenas nas leis 

de oferta e procura para exercer pressão sobre o empregador, mas sim 

reconciliando conflitos econômicos e políticos. 

 As origens do sindicalismo se diferenciam nos países exatamente pela enorme 

diversidade dos fatos históricos que formam suas ideologias e seus movimentos 

sociais.  

 Além das diferentes formas (econômicas e políticas) para se alcançar o mesmo 

objetivo na entidade sindical deve-se salientar que tais formas sofrem ainda 

diferentes interferências para o alcance dos objetivos, que ultrapassam a visão 

acima citada - econômica e política. 

 Fatores históricos ou conjunturais levam os sindicatos a adotar uma atitude 

passiva, defensiva ou ofensiva, dependendo do momento em que vive o país, a 

sociedade e também o dirigente sindical. 
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 Em cada país, os sindicatos adotam um papel de acordo com a formação não 

somente da sociedade, mas também da própria entidade sindical. Esse papel 

depende quase que na totalidade da posição do Estado perante o entendimento 

legal desses órgãos de defesa dos trabalhadores. 

 No Brasil, desde a Constituição do Estado Novo em 1938, os sindicatos foram 

moldados de forma a exercer um papel totalmente assistencialista, resultado de um 

Estado totalitário e paternalista. Para Antunes (1991, p. 49), “os órgãos de luta de 

classes tornaram-se organismos prestadores de um assistencialismo social, função 

esta que seria do Estado e não dos sindicatos operários”. Esse momento histórico 

apresenta um regime populista, onde as funções reivindicatórias dos sindicatos 

perdem seu ofício, sobrando apenas o exercício de auxiliar o governo na busca do 

bem-estar da população. 

 Essa função assistencialista muda a partir de 1977 quando os sindicatos e 

seus líderes desencadeiam greves, entendendo que podem mudar totalmente sua 

função, reivindicando dos empregadores melhores condições para sua categoria. 

Dessa forma, inicia-se um processo de transferência de responsabilidades, até 

então dos órgãos sindicais, e que agora passam a ser dos empregadores, 

associações sociais, desportivas ou dos próprios trabalhadores. 

 Com essa nova postura, os sindicalistas enxergam a possibilidade de se 

lançarem definitivamente no caminho político, conduzindo as relações trabalhistas 

pelo caminho da conquista reivindicatória, fortalecendo a postura combativa dos 

sindicatos, que até este momento se apresentava de forma assistencialista. 

 Desde os seus primórdios os sindicatos buscam obter maior participação nas 

discussões trabalhistas, fortalecendo seus ideais e defendendo os interesses de sua 

categoria e da própria entidade. Quanto maior a força de um sindicato, maior a 

participação dos trabalhadores e, maior também, o grau de sindicalização. É 

primordial a uma entidade sindical uma porcentagem grande de sindicalizados 

perante a uma categoria afirmando a relevância deste grupo de trabalhadores para o 

desenvolvimento e proteção dos direitos trabalhistas. Também se mostra de grande 

importância o entendimento, tanto dos empregados quanto dos sindicalistas, do grau 
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de participação nas ações em defesa dos trabalhadores e do grau de qualificação 

técnica e cultural destes membros. 

 

No ano de 2003 a participação dos empregados se associando a um sindicato, 

obteve um aumento de 6,4% , o maior ocorrido desde 1993, segundo Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.  

 Esse aumento pode ser melhor dividido entre serviços com maior 

conhecimento técnico e de formação superior com 55,8% e de menor conhecimento 

e formação básica com 8,5%. Fica evidente que, para os sindicatos o investimento 

em qualificação, formação básica e conseqüentemente conceitos de cidadania 

contribuem para o aumento nos índices de sindicalização, já que formam não 

somente trabalhadores mais qualificados, mas sim, um contingente de indivíduos 

com maior grau de instrução, levando ao entendimento da necessidade da união dos 

empregados para o alcance de melhores condições de trabalho e de inclusão social. 

 

1.1. A União faz a Força 

  

Existem algumas razões pelas quais os trabalhadores aderem a um sindicato. 

Para Dessler (2003, p. 224), “o desejo de sindicalização parece ter sua principal 

causa na crença dos trabalhadores de que somente pela união será possível obter a 

fatia justa do bolo e proteger-se dos caprichos da administração”. Além da clara 

visão do sindicato como o único veículo pelo qual toda uma classe menos favorecida 

consegue se expressar, as razões pelas quais os trabalhadores se filiam a um órgão 

sindical, podem ser resumidas em apenas uma palavra: união. (LOBOS, 1982). 

 O autor ainda mostra alguns fatores que o empregado valoriza. Dentro dessa 

premissa de união como base central do vínculo empregado-sindicato, é importante 

entender que outros benefícios fazem parte dos motivos que levam um empregado a 

se filiar a um sindicato. 
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 Esses motivos podem ser entendidos como fontes de atração (LOBOS, 1982), 

e essas fontes demonstram que a filiação sindical ocorre por razões possíveis de 

controle pela gerência. 

 A segurança, necessidade básica do ser humano é um motivo pelo qual o 

empregado pode se filiar, sentir-se seguro, representado por uma entidade que o 

proteja das explorações advindas da gerência e do empregador. A participação 

também é um motivo para a filiação do empregado, ele tem dentro de si a 

necessidade de pertencer a um grupo, de ser aceito por outras pessoas. 

 O reconhecimento é uma forma de o trabalhador se sentir recompensado, ver 

suas ações sendo aprovadas, e uma forma de conquistar esse reconhecimento é 

unir-se a outros trabalhadores e agrupá-los em torno dos sindicatos. O acerto de 

contas se mostra também uma prática que leva trabalhadores a buscar o amparo 

das entidades sindicais, o acerto de contas é na verdade a revanche para os maus 

tratos referentes à injustiça dentro da empresa. 

 Alguns trabalhadores filiam-se simplesmente porque não enxergam que isto lhe 

cause algum prejuízo, dessa forma podem obter algumas vantagens, e essas 

vantagens apresentam-se na forma de benefícios, como assistência médica, 

odontológica e convênios. O Status também é uma razão para filiar-se a um 

sindicato. O  sindicato pode se apresentar como uma nova opção de vida, levando 

trabalhadores a encontrar na entidade uma vitrine para seus interesses pessoais. 

 Em contrapartida temos os interesses dos sindicatos em permanecer ativos 

perante seus objetivos, oferecendo aos sindicalizados além dos motivos acima 

apresentados, o seu objetivo maior, a defesa dos interesses de toda a categoria por 

ele representada. 

1.2. A Sindicalização Entendida em Maslow 

 

É importante trazer à discussão uma comparação entre os motivos para a 

filiação dos trabalhadores e a pirâmide das necessidades de Maslow, ou motivação 

humana, originária de estudos do século passado. Essa comparação é capaz de 
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fomentar um novo entendimento para a questão da qualificação e do 

desenvolvimento do indivíduo vinculada à entidade sindical. Pode-se, dessa forma, 

ajustar melhor as ações voltadas para a inclusão social por meio da recolocação no 

mercado de trabalho e da formação de indivíduos para a sociedade. 

Maslow (1977, p.337-368), surge com uma teoria da motivação segundo a qual 

as necessidades humanas estão organizadas e dispostas em níveis numa hierarquia 

de importância e de influência. Pode-se visualizar esta hierarquia como uma 

pirâmide, onde na base encontram-se as necessidades fisiológicas e no topo as 

necessidades de auto-realização. 

 

 

 

 

Figura 1 – Hierarquia das Necessidades de MASLOW 
Fonte: Adaptação do autor 
 

 

 Essa comparação se faz necessária para uma maior compreensão das ações 

dos sindicatos atualmente. Se entendermos esses motivos como fatores básicos de 

atendimento das necessidades humanas, poderemos então correlacionar os planos 

da pirâmide com uma visão maior dos sindicatos perante o desenvolvimento 

humano. 



 22

 Essa visão nos leva a uma discussão quanto às preocupações dos sindicatos 

referentes à formação do trabalhador, sua qualificação e seu desenvolvimento como 

cidadão.  

 Dentre os motivos apontados por Lobos (1982, p.8-9), podemos compará-los 

com as necessidades do indivíduo, presentes na base e centro da pirâmide, ficando 

o topo (estima e auto-realização) fora das razões que levariam os trabalhadores a 

filiarem-se a um sindicato. 

 Maslow desenvolveu essa teoria das necessidades, partindo da premissa da 

motivação humana, procurou encontrar respostas para a participação comprometida 

dos indivíduos nas empresas, na sociedade e para si mesmo. 

 Quando o sindicato oferece suas fontes de atração (união, segurança, 

participação, reconhecimento, acerto de contas, benefícios e status) atende as 

necessidades fisiológicas, de segurança e sociais, deixando de atender o 

desenvolvimento pessoal e as oportunidades de crescimento. 

 Diante dessa visão, do sindicato não fomentando o desenvolvimento dos 

trabalhadores, é que se deve partir a discussão sobre os objetivos das entidades 

sindicais, onde o cenário agora induz a menos confronto e mais negociação, 

buscando alianças com outros movimentos sociais e a comunidade onde este está 

inserido, o sindicato-cidadão. 

 Agora, com o novo desafio de um mercado de trabalho necessitando de novas 

ações que busquem o resgate do homem social2, os sindicatos se apresentam como 

órgãos essenciais na construção dessa nova sociedade, que necessita ser ainda 

mais preparada e formada culturalmente, possibilitando assim sua inclusão no atual 

cenário. 

 

 

 

                                                 
2
 Dentro da visão de Marx, esse homem é visto como um ser empírico, com um ser natural, como vida natural que se 

desenvolve nesse domínio imposto e único que é a natureza. Significa aceitar o homem como um ser que pertence à natureza 
e que, por isso, encontra-se submetido ao estatuto da dependência, tal como qualquer animal ou planta. Faz parte da essência 
do homem, de sua essência como ser natural, que ele seja obrigado a se apropriar dos objetos que lhe são exteriores. MARX, 
Karl. Manuscrits de 1844. Paris: Flammarion, 1996. p. 171. 
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 Para Dowbor (2006): 

 

 (...) os avanços reais ainda estão por acontecer, e estão 
diretamente ligados ao mundo do trabalho, pois se trata  de 
organizar a inclusão produtiva da imensa massa de desempregados, 
subempregados, precários, informais e  trabalhadores cuja 
produtividade poderia ser radicalmente melhorada com alguns 
aportes tecnológicos e organizacionais. Em outros termos, uma coisa 
é redistribuir um pouco da riqueza do `circuito superior` da economia. 
Outra coisa é colocar nas mãos do `circuito inferior` os instrumentos 
da sua própria libertação econômica e social (DOWBOR, 2006, p. 4). 

 
 
 Esse aspecto ressaltado por Dowbor evidencia a necessidade urgente de uma 

formatação para o campo de trabalhadores, moldando e preparando pessoas para 

atingir efetivamente a nova classe de oportunidades de trabalho. Uma nova classe 

voltada para os aspectos de uma sociedade consciente de um processo civilizatório. 

 Diante deste ambiente instável, com mutações no mundo do trabalho, bem 

como no mundo da vida, nos leva a repensar profundamente o movimento sindical. 

Fica clara uma nova postura destes órgãos plantando um papel de grande impacto 

na sociedade como um todo e não somente nos seus associados. Este novo 

sindicalismo requer uma integração da consciência operária com a consciência da 

cidadania. 

1.3. Motivação para o Trabalho 

 

 

 A motivação para este trabalho nasce de alguns fatores. Pode-se destacar 

como um fator-chave para esta pesquisa e preocupação, o fato do autor-

pesquisador se esforçar na busca de um auxílio maior aos excluídos da classe 

dominante da sociedade, um trabalho que no Brasil se mostra cada vez mais 

relevante em termos de inclusão social e dignidade às minorias. 

 Outro aspecto que se mostra importante para o estudo dos sindicatos como 

fomentadores do preparo de trabalhadores é, sem dúvida, o fato de em nosso país, 

com grande extensão territorial, ser latente a grande diferença entre as classes 

sociais, permitindo a poucos o acesso as beneficies de classes superiores. Este 

aspecto se mostra ainda pela ausência de qualificação destes excluídos, fazendo 
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com que sobrevivam das “sobras” do trabalho formal e muitas vezes do trabalho 

informal. O sindicato entidade formada de uma sociedade que luta por melhores 

condições de trabalho e de vida, mostra-se neste aspecto de desenvolvimento 

humano um dos principais, senão o principal mecanismo de qualificação e inclusão 

de pessoas. 

 Para a comunidade, principalmente o Grande ABC, onde se concentra enorme 

fatia de entidades sindicais, o fator qualificação mostra-se de grande importância. 

 Criam-se, além de trabalhadores preparados, pessoas com poder 

empreendedor, prontas para praticar o crescimento de um novo mercado gerador de 

novas oportunidades de trabalho para toda a região. 

 Ainda pode-se salientar como empenho para este estudo, o fato de o 

autor/pesquisador acreditar no fortalecimento dessa força de trabalho excluída 

através de programas sérios de preparo e desenvolvimento de toda uma classe de 

indivíduos, capaz de gerar riqueza não somente ao país, mas principalmente a eles 

próprios e à nação. Este desenvolvimento é mais seguro e garantido se vier de 

entidades que lutam pelos empregados, defendem os trabalhadores em suas 

categorias, agora com a preocupação maior para os desempregados e 

despreparados perante um mercado cada vez mais competitivo e exigente. 

 É também fator motivacional o empenho e dedicação como educador, 

acreditando que a apropriação cultural por parte das pessoas, torna-as melhores 

cidadãs, potencializando o desenvolvimento de toda uma sociedade. 

 

1.4. Formulação do Problema de Pesquisa 

 

 

 De acordo com o que foi colocado em discussão e face à necessidade de se 

desenvolver as pessoas não só tecnicamente, mas sim culturalmente, a fim de 

promover o crescimento do país, e, conseqüentemente defender uma classe de 

trabalhadores e cidadãos da concorrência externa, concorrência esta potencializada 

pelo fator globalização que atinge diretamente os empregados menos qualificados, 

cabe então questionar: Até que ponto o sindicato deve exercer o papel de sindicato-
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cidadão, gerindo programas de qualificação? As entidades sindicais são unânimes 

quanto a sua responsabilidade de captação e inserção social? E finalmente, as 

entidades sindicais focam seus esforços na construção de elementos de formação 

de pessoas para toda uma sociedade, investindo em uma classe até então excluída 

das propostas sindicais, os cidadãos desqualificados e desempregados? 

 

1.5. Proposição 

 

a) Com a abertura econômica do mercado e a conseqüente perda de grande 

parte dos postos de trabalho, o atual cenário sindical induz a menos confronto 

e mais negociação, buscando alianças com outros movimentos sociais e a 

comunidade onde se está inserido. 

 

b) Os sindicatos e a sociedade, a partir do sindicato-cidadão, conseguirão 

produzir melhores condições de formação profissional e social. 

1.6. Objetivo da Pesquisa 

 

1.6.1 Objetivo Geral 

 
Construir conhecimentos em relação ao conceito do sindicato-cidadão e 

identificar se nesse novo contexto para o movimento sindical, os sindicalistas focam 

seus esforços na capacitação profissional das pessoas de forma eficaz com ações 

que promovam nelas a inserção social. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 

• Avaliar os programas de qualificação desenvolvidos pelos sindicatos e pelo 

governo. 

• Avaliar o grau de retorno agregado aos sindicatos e à sociedade com tais 

projetos. 
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• Traçar um roteiro das ações que melhor atendem as necessidades dos 

sindicatos, dos trabalhadores e da sociedade. 

 

 

1.7. Justificativas 

 

 

 

 O presente estudo procura demonstrar que a qualificação profissional, com a 

preocupação de um aprendizado maior, é hoje, sem dúvida, o caminho para o 

desenvolvimento de um país. Esta qualificação deve moldar o indivíduo não 

somente para o mercado de trabalho, mas sim para todo o contexto social. Deve 

possibilitar dentro do seu programa de qualificação, uma formação também básica e 

social, que em nosso país se mostra debilitada. 

 Essa lacuna cultural potencializa o fator exclusão, o fator desemprego, que faz 

com que as pessoas despreparadas encontrem uma barreira social que as 

impossibilitem galgar o mínimo necessário para a digna sobrevivência. Se é que se 

pode correlacionar a sobrevivência com a dignidade do ser - humano. 

 O que se mostra mais que necessário é que os programas de qualificação 

formem além de pessoas tecnicamente preparadas para o mercado de trabalho, 

pessoas com a mínima base educacional, tornando-as adultos apropriados de 

conhecimento. 

A Declaração Mundial sobre Educação para Todos (JOMTIEM, 1990), 

prescreve que: 

(...) mais de um terço dos adultos do mundo não têm acesso ao 
conhecimento impresso, às novas habilidades e tecnologias, que 
poderiam melhorar a qualidade de vida e ajudá-los a perceber e a 
adaptar-se às mudanças sociais e culturais. (Plano de ação para 
satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem). 
 

 

Declara também que a educação é de fundamental relevância para o 

desenvolvimento das pessoas e das sociedades, sendo um instrumento social que: 
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“pode contribuir para conquistar um mundo mais seguro, mais sadio, mais próspero 

e ambientalmente mais puro, e que, ao mesmo tempo, favoreça o progresso social, 

econômico e cultural, a tolerância e a cooperação internacional” (JOMTIEM, 1990). 

Nesse aspecto da educação como base para a formação de uma sociedade 

mais igualitária, onde todos têm condições de disputar as oportunidades de 

crescimento, desenvolvimento pessoal e profissional, principalmente com a inclusão 

social, se mostra a relevância de um programa amplo de qualificação, que 

ultrapasse os objetivos técnicos possibilitando o resgate da dignidade, da vida e 

liberdade. 

A educação inspirada nos princípios de liberdade e da solidariedade 
humana tem por fim o preparo do indivíduo e da sociedade para o 
domínio dos recursos científicos e tecnológicos que lhe permitem 
utilizar as possibilidades e vencer as dificuldades do meio. (BRASIL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Lei 4024-20/12/61, 
1961)  

 
Os sindicatos originaram-se da luta pela liberdade de negociação de trabalho, 

de embates por melhores condições de trabalho, por salários que dêem condições 

de vida mais apropriada ao cidadão e à família. Essa origem se moldou, além da 

visão combativa com o aspecto social do indivíduo que procura se solidarizar, se 

unir em grupos para alcançarem juntos o que sozinhos não alcançariam. 

Com esta visão das entidades sindicais estimulando a união dos trabalhadores 

em prol de benefícios para toda uma categoria, é que torna-se mais que importante 

a participação dos sindicatos na coordenação de programas de qualificação que 

preparem trabalhadores para o mercado de trabalho e, acima de tudo, preparem 

pessoas para o desenvolvimento de uma sociedade melhor e mais igualitária.  

O sindicato-cidadão tem esse objetivo de constituir os interesses econômicos e 

sociais dos trabalhadores, de inserir toda a população do país em uma luta maior 

pelo avanço da democracia, avanço da liberdade, dos direitos civis, da cidadania e 

de todas as necessidades relacionadas ao mundo do trabalho. 

O sindicalismo cidadão ainda é um tema novo e pouco discutido, vem sendo 

construído perante a necessidade de novos desafios impostos pela globalização e 

suas conseqüências para o mundo sindical. O intuito desta pesquisa é na verdade 
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ampliar e provocar ainda mais esta discussão, bem como contribuir para o 

desenvolvimento de novos caminhos para se atingir o objetivo maior desta nova 

organização. 

O próprio meio acadêmico e editorial dedica muito pouco espaço para a 

discussão deste tema, dando maior ênfase às questões relacionadas ao meio 

organizacional em geral, principalmente com as empresas que produzem lucro. 

A tabela 1 apresenta a concentração de trabalhos relacionados ao tema da 

pesquisa, “sindicato-cidadão”. 

 

Tabela 1 – Levantamento de Trabalhos Relacionados ao Tema da Dissertação 

(Sindicato-Cidadão) 

 Trabalhos voltados 

para 

Administração 

Geral 

Trabalhos 

voltados para 

Sindicato 

Trabalhos 

voltados para 

Cidadania 

Trabalhos 

voltados para 

Sindicato-

cidadão 

2002 1446 125 428 03 

2003 1637 130 465 04 

2004 1707 117 504 02 

2005 1732 119 619 03 

2006 2206 121 644 03 

Eventos 

ENANPAD/2008 

1637 31 79 00 

TOTAL 10.365 643 2.739 15 

Fonte: Autor, baseado nos dados Capes, Rege-USP, RAC, RAE e EnAnpad, GV/Executivo, 
UMESP e Mackenzie (MAIO/2008). 

 

Este levantamento foi realizado através de rastreamento individual de cada 

palavra considerada chave (administração geral, sindicato, cidadania e sindicato-

cidadão) e segundo sua relevância para o trabalho. Os dados foram obtidos por 

meio dos sítios eletrônicos de cada instituição e interpretados pelo autor. 
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Diante a importância do papel dos sindicatos no processo de formação social, 

com o sindicato-cidadão, e da apresentação de dados correlatos ao tema, 

mostrando ainda uma ínfima preocupação dos estudiosos e da sociedade com o 

assunto, é que este levantamento se mostra de vital importância, motivo para a 

realização deste estudo.  

1.8. Contribuições Previstas do Estudo 

 

 

 O intuito é o de contribuir a fim de que as entidades sindicais possam investir 

seus esforços em um novo caminho para suas conquistas, a partir do sindicato-

cidadão. Acredita-se que essas entidades terão a possibilidade de participar 

eficazmente na formação de pessoas e conseqüentemente promover o 

desenvolvimento profissional e social dos indivíduos. 

 Este estudo procura pautar as ações do Estado e seus órgãos geradores de 

programas de qualificação, limitando-se as entidades sindicais. Com o detalhamento 

de tais programas, as conclusões extraídas deverão nortear os sindicatos que já 

desenvolvem ações de qualificação e cidadania, e ainda, estimular em entidades 

que ainda não os aplicam. 

 Para a região do Grande ABC, tão provida de órgãos dos trabalhadores é de 

grande interesse um estudo que oriente os sindicalistas a plantar na população 

destituída uma formação séria e comprometida com a profissão, e também com a 

sociedade. Ajudar no desenvolvimento das pessoas desprovidas de sólida base 

cultural as noções de cidadania e ao mesmo tempo preparar para o mercado de 

trabalho. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

 Este capítulo tem o objetivo de construir a linha de entendimento necessária 

para se alcançar a compreensão maior do propósito do sindicato-cidadão. A 

evolução dessa classe trabalhadora e seus representantes se tornam imprescindível 

para a discussão do tema, tendo ainda como recorte um sindicato de grande 

participação na construção e desenvolvimento do país, pois representa um setor que 

foi , e atualmente também é, o responsável pelo progresso de toda a nação, o setor 

energético. 

Faz-se necessário apresentar os conceitos relacionados às entidades sindicais, 

sua origem, ideologias e desenvolvimento perante as diversidades econômicas, 

sociais e políticas que impactam diretamente no contexto atual. As noções de 

cidadania, seu entendimento e sua relevância para a construção de uma sociedade 

justa, igualitária e sustentável. A união dos dois conceitos formando o sindicato-

cidadão, uma visão contemporânea deste sistema, que construído seriamente 

dentro de uma base sólida poderá modificar para melhor as relações entre 

capital/trabalho. Também possibilitará melhorias em conseqüência de sua nova 

perspectiva de cidadania e sociedade, orientada à construção de um mundo mais 

democrático, pacífico, fraterno e integrado. 

 A fim de entremear o estudo, define-se como foco principal o Sindicato dos 

Eletricitários de São Paulo, pela sua relevância como entidade sindical, suas 

conquistas não só para a categoria eletricitária como também para todos os 

trabalhadores brasileiros. Aborda-se também o Instituto de Pesquisas do Setor 

Energético (IEPE), onde seus dados serão comparados aos dados fornecidos pelo 

Governo do Estado de São Paulo, em seu programa “Caravana do Trabalho”, pelos 

dados do PLANFOR e do PNQ. 

2.1. Evolução Histórica Sindical e suas Correntes Ideológicas 

 

 

A expansão da sociedade capitalista acontece no momento em que o homem 

é substituído pela máquina, causando dessa forma uma acentuada divisão das 
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classes. De um lado os proprietários dos meios de produção, capitalistas, donos das 

máquinas e matérias-primas, e do outro lado a sociedade que se encontra privada 

de muitos meios de produção, dispondo apenas de sua força de trabalho, os 

proletários. Nessa idéia de trabalho e capital, é imprescindível o pensamento de 

Marx, que melhor compreendido por Marras (2001, p. 44) descreve: 

 

O pensamento marxista traduz, entre outras, a tese de que, através 
de sua `teoria da mais-valia`, aquele que detém o poder do dinheiro 
(capital) explora o outro, que possui o poder do trabalho, num 
movimento contínuo, em busca do único objetivo: lucro.(MARRAS, 
2001. p.44). 
 
 

Compartilhando do mesmo pensamento, Antunes (1991, p.15), completa: “o 

intenso desenvolvimento do processo de produção capitalista teve a necessidade de 

recorrer cada vez mais ao uso das máquinas, o que coadunava com os interesses 

dos capitalistas que procuravam aferir lucros cada vez maiores”. Este processo de 

substituição de grandes contingentes de mão-de-obra levou muitos trabalhadores ao 

desemprego, surgindo neste mesmo momento as primeiras manifestações de 

operários que visavam a destruição das máquinas, movimento este conhecido como 

Ludismo. 

Como forma de avanço da classe operária, em 1824 o parlamento inglês vota a 

Lei de Livre Associação, restrita até então às classes dominantes. Com esta 

conquista, desenvolveram-se por toda a Inglaterra as trade-unions com o objetivo de 

fortalecer o operário na luta contra a exploração capitalista, na busca de um salário 

justo. Para Antunes (1991, p.16), “as trade-unions, além de fixar salários e os 

regulamentar em função do lucro, criaram caixas de resistência que auxiliaram 

financeiramente os operários desempregados ou em greve”. 

Nesta perspectiva de fixar salários e os regulamentar, garantindo um salário 

justo, Larangeira (2005, p.8), atenta para a noção de salário justo, para ela este 

“apóia-se em valores definidos por normas e obrigações sociais, que traduzem na 

idéia de uma economia moral”. Para a autora, este argumento demonstra a 

impossibilidade de existência de um sindicalismo puramente de negócios, já que os 

aspectos políticos e sociais estariam de uma forma ou de outra, sempre presentes. 



 32

No contexto da formação das trade-unios, os movimentos operários focavam 

suas reivindicações tão somente nos ganhos salariais, eram predominantemente 

econômicas. Neste primeiro momento dos movimentos de trabalhadores o que mais 

conflitava nas relações capital-trabalho de uma sociedade capitalista era a questão 

da sobrevivência financeira, tendo de um lado os proprietários almejando maiores 

lucros e de outro lado os trabalhadores lutando pela mínima condição de vida. 

Uma segunda tendência surgiu em países como França e Itália, onde a 

exploração da classe dominante era ainda mais violenta que o da indústria inglesa, 

surgia assim uma tendência revolucionária, onde a sociedade não se transformaria 

através de reformas, mas sim através de greve geral, modificando radicalmente a 

sociedade. Antunes (1991) e Larangeira, (2005), destacam que o sindicalismo 

revolucionário lutava por melhores condições de trabalho, e dessa forma deveria 

radicalizar-se, formando dentro dos trabalhadores a percepção de um sentimento 

comum de interesses e de um antagonismo contra os patrões. 

Além da tendência anarquista que simpatizava com os ideais revolucionários, 

uma quarta tendência surgiu do movimento sindical, a reformista, opondo-se à 

antecipação revolucionária do proletariado. Para Antunes (1991, p.21), “os 

reformistas pretendem uma simples melhora da situação dos trabalhadores dentro 

do sistema capitalista”. 

Outra corrente dentro do sindicalismo, a corporativista, surge pontuando as 

corporações como subordinadas e dependentes do Estado. Essa corporação 

expressava a política de paz social, da colaboração entre as classes, conciliando o 

trabalho ao capital e negando violentamente a existência da luta de classes, 

segundo Antunes (1991, p.24), essa corrente tinha como objetivo “garantir a 

acumulação capitalista em larga escala e com alto grau de exploração da classe 

operária”. 

Este cenário da evolução dos movimentos operários mostra correntes que 

negavam ao Estado em todas suas funções, partindo da luta da classe operária 

contra toda a estrutura da sociedade e correntes que apoiavam e eram apoiadas 

pelo Estado, participando da mesma visão do assistencialismo como base para as 

classes operárias. 
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Dentro deste contexto de correntes sindicais, fica clara a divisão de duas 

únicas tendências no construto do movimento sindical. Para Duran (2002, p.52), “o 

sindicalismo tem dupla origem: de solidariedade e defesa de um lado, de revolta 

contra o modo de produção capitalista e a sociedade burguesa de outro lado”. 

Segundo Marras (2001, p. 45), “duas grandes correntes se formaram desde 

então: o capitalismo e o socialismo, as quais representam, até os dias de hoje, as 

forças de luta no cenário mundial das relações no trabalho”. Entende-se aqui o lado 

assistencialista defendido por alguns sindicatos que levou ao famoso sindicalismo 

amarelo e o lado combativo dos movimentos operários, que nasce da corrente 

revolucionária e defende a luta aberta contra o Estado e a burguesia. 

2.2. Movimento Sindical Brasileiro 

 

A origem da classe operária brasileira está vinculada ao processo de 

transformação da nossa economia. A economia deixa o centro agrário e parte para o 

industrial, substituindo o trabalho escravo pelo assalariado, assim constituiu-se o 

capital industrial no Brasil. Segundo Arouca (2003, p.21): 

 

O movimento do campo para a cidade vai se processando cada vez 
mais acentuadamente. E como conseqüência, a ascensão industrial 
se processa na região onde a lavoura produziria o acúmulo de 
capitais resultante dos saldos comerciais oriundos de sua 
exportação. (AROUCA, 2003, p.21). 

 

Formam-se assim também os primeiros núcleos operários limitados apenas as 

organizações de sociedades de Socorro e Auxílio Mútuo, essas organizações se 

formam nos moldes das “caixas de resistência” criadas no início do movimento 

sindical inglês das trade-unions. Neste momento os trabalhadores não têm 

condições de interferir ou influenciar na regulamentação do trabalho, limitando-se a 

atividades mutualistas (ANTUNES, 1991) e (VIANNA, 1978). 

Desses núcleos operários originam-se os sindicatos, com o desenvolvimento 

das Uniões Operárias. Este processo se consolidou em 1902, no II Congresso 

Socialista Brasileiro, com seu “Manifesto aos Proletários”, deixando clara a 
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existência de apenas duas classes, a da burguesia e a classe dos assalariados, em 

campos adversos e inconciliáveis. 

Em 1906 é lançada no Primeiro Congresso Operário Brasileiro a Confederação 

Operária Brasileira (COB). Neste congresso participam as duas tendências 

existentes no movimento operário: a anarco-sindicalista, que não permitia a luta 

política e sim a ação direta dentro da fábrica. E de outro lado o socialismo reformista 

que lutava pela criação de uma organização partidária dos trabalhadores. 

(ANTUNES, 1991). 

Aqui se tem a correlação das vertentes do sindicalismo no Brasil e do 

sindicalismo inglês, onde um grupo de operários tinha como ideal a revolução como 

quebra da classe capitalista, e outro grupo, os reformistas, que acreditavam na força 

dos operários ao lado do Estado.  

Com Getúlio Vargas no comando do Estado, mais uma vez procura-se 

controlar o movimento operário e sindical, criando o Ministério do Trabalho com o 

objetivo de elaborar uma política sindical que visasse conter a classe operária dentro 

dos limites do Estado. Cria-se então a Lei de Sindicalização, os pilares do 

sindicalismo no Brasil, em que o movimento operário sindical de resistência é 

legitimado (ANTUNES, 1991) e (VIANNA 1978).  

Mesmo dentro desse contexto de repressão da lei, a classe operária reage e 

conquista neste período inúmeras vantagens trabalhistas, como a lei de férias, 

descanso semanal remunerado, jornada de oito horas, regulamentação do trabalho 

da mulher e do menor. Antunes (1991, p.47), atesta que “algumas destas leis já 

existiam mesmo antes de 1930, porém limitadas a algumas categorias, a luta 

operária visou a extensão destas vantagens a todas as categorias da classe 

trabalhadora”. 

Prevendo o avanço popular, o Governo decreta em abril de 1935 a Lei de 

Segurança Nacional, proibindo o direito de greve e dissolvendo a Confederação 

Sindical Unitária. Neste mesmo momento, o Governo decreta o Estado de sítio 

acabando com os sindicatos combativos e seus líderes, fortalecendo assim as 

associações “amarelas”, e implantando o peleguismo que configurava um 
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sindicalismo distante da classe operária. Segundo Antunes (1991, p.49), “naquele 

momento assistiu-se à grande derrota do movimento sindical e operário no Brasil e à 

perda de sua autonomia”. 

Com o golpe militar em 1964 barrando os avanços até então atingidos pela 

classe operária, os sindicatos reassumem o papel de mero órgão assistencialista e 

de agente interno diário entre o Estado e a classe trabalhadora. Para Vianna (1978, 

p.39), “cria-se uma legislação que, na realidade inviabiliza a vida operária 

independente, publicizando os sindicatos pela atribuição de uma série de funções de 

caráter estatal”. Já Antunes (1991, p.58), afirma que: “era premente a criação de 

instrumentos capazes de garantir a superexploração da força de trabalho operária”. 

A partir de meados da década de setenta as ações sindicais lutavam pela 

defesa da redemocratização do país, e, em maio de 1978 obtém uma expressiva 

vitória para a classe operária, rompendo na prática com a Lei Antigreve. Dessa 

forma, inicia-se uma atuação que visava terminar com a estrutura sindical atrelada 

ao Estado. Com esta vitória caracteriza-se o período em que teve início o “novo 

sindicalismo”. 

Para Pereira e Giesta (2005, p. 3), o novo sindicalismo “caracterizou-se pela 

ênfase na organização de base, com maior contato entre liderança sindical e a 

base”. Esse contato faz brotar a negociação direta com os empregadores, 

valorizando assim a negociação coletiva de trabalho. Nesse período o sindicalismo 

brasileiro é visto como a década de onde as conquistas são maiores, Fleury e 

Fischer (1992, p. 14), fortalecem essa idéia dizendo que “nunca foi tão amplo o 

escopo das discussões sobre condições de trabalho, organização sindical, direito de 

greve, participação do trabalhador, tanto nas sessões parlamentares quanto em 

diversos fóruns estimulados por associações de classe e imprensa”. 

Em 1981 ocorre a 1ª Conferência Nacional da Classe Trabalhadora, neste 

encontro deu-se um passo efetivo para a criação de uma central sindical, a Central 

Única dos Trabalhadores (CUT). Para Marras (2008, p. 102)  

as centrais sindicais são órgãos cuja finalidade é defender os 
interesses da classe trabalhadora, agrupando entidades sindicais 
(sindicatos) que militam em uníssono e tem a mesma linha de 
pensamento. (MARRAS, 2008 p.102) 
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 Mesmo com este avanço organizativo, o movimento sindical dividiu-se, tendo 

de um lado o chamado “novo sindicalismo”, mais combativo, e de outro lado a 

Unidade Sindical, aliada a setores do peleguismo. Para Antunes (1991, p.68), “foi 

dessa divergência que, em 1983, começaram a nascer as duas principais centrais 

sindicais hoje existentes em nosso país: Central Única dos Trabalhadores (CUT) e 

Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT)”. 

A CGT associou-se ao chamado “sindicalismo de resultados”, tendência que 

defende o capitalismo e insere-se na onda neo-liberal, moldou-se como uma central 

sindical dócil e que estampa a ideologia daqueles herdeiros do velho peleguismo 

(ANTUNES, 1991). Já a CUT nasce em torno do novo sindicalismo, mais combativo, 

apoiando sempre a luta econômica dos trabalhadores contra o arrocho salarial e a 

superexploração do trabalho. Assume o compromisso de combate ao capitalismo e 

de luta pela construção da sociedade socialista. 

Em meados de 1989 alguns sindicalistas uniram-se para propor uma mudança 

ao sindicalismo até então presente no país, onde para estes, as ideologias se 

afastavam em muito de suas origens. E em 1991 surge então uma nova Central, a 

Força Sindical (FS), presidida pelo então presidente do Sindicato dos Metalúrgicos 

de São Paulo, Luis Antônio de Medeiros e outros companheiros da CUT e também 

da CGT. 

Na verdade, a Força Sindical adota um discurso combativo e anti-peleguismo, 

mas se mostra muito mais publicizada que as outras duas centrais, a CUT e a CGT. 

A Força se molda como uma entidade bastante forte, participativa, mas sem o 

envolvimento ideológico característico da CUT, sendo mais que parceira do governo, 

apóia muitos de seus programas e aposta em projetos como o Centro de 

Solidariedade ao Trabalhador e a Qualificação Profissional. 

A CGT sempre em menor participação se mantém com os mesmos princípios, 

o do “sindicalismo de resultados”, ainda como central sindical dócil. Em 2007 passa 

por uma desconstrução de suas lideranças, unindo alguns sindicalistas da força 

Sindical, da Social Democracia Sindical (SDS) e da Central Autônoma de 

Trabalhadores (CAT), fundando então uma nova Central, a União Geral dos 
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Trabalhadores (UGT), presidida por Ricardo Patah, presidente também do Sindicato 

dos Comerciários de São Paulo. Tanto a Força quanto a UGT, nascidas da antiga 

CGT e do sindicalismo pelego, ainda têm um caráter muito mais pragmático e 

marcado pelo apoio ao governo, menos combativas. A CUT permanece defendendo 

seus princípios de entidade aguerrida em favor dos trabalhadores, com discurso 

menos conciliador e muito mais belicoso. 

 

2.3. O Sindicato dos Eletricitários de São Paulo 

 

A organização dos trabalhadores nos centros urbanos emergentes remonta ao 

final do século XIX época do início da industrialização brasileira. A eletricidade foi 

um dos motores dessa revolução industrial, movendo bondes, iluminando ruas, 

fábricas, residências e comércios. Energia Elétrica, luz, "light & power", postes, 

luminárias, trilhos, termelétricas, hidrelétricas. Em São Paulo que num espaço de 

poucas décadas saltou de província à primeira metrópole nacional, instalou-se à 

Light, empresa privada de capital estrangeiro. Era o ano de 1899, a República 

completava então 10 anos. 

Responsável pelo transporte urbano movido a energia elétrica, a empresa 

originalmente canadense também atuava nos serviços de produção e distribuição de 

eletricidade. Com o aumento crescente da demanda, iniciou-se a construção das 

primeiras usinas geradoras, das linhas de transmissão, da distribuição comercial e 

residencial, obras arrojadas para a época. Muitos engenheiros e técnicos eram 

"importados", mas a mão-de-obra era nacional ou "nacionalizada", composta 

também pelos milhares de imigrantes que chegavam à cidade buscando seu lugar 

ao sol. Crescia o número de empregados nesse novo setor da economia e formava-

se a categoria dos "trabalhadores da light", precursores dos eletricitários do 

presente. 

O primeiro ensaio da organização desses trabalhadores foi à criação em 1903, 

da SBEL - Sociedade Beneficente dos Empregados da Light. Um embrião de 

organização de caráter mais sindical surgia anos mais tarde, em 1910, através da 
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União Defensora dos Trabalhadores da Light, que já em novembro do mesmo ano 

liderou a primeira greve da categoria "lighteana". 

As décadas de 1910/1920 foram testemunhas de um vertiginoso crescimento 

da organização dos trabalhadores, das primeiras paralisações por categorias, das 

greves gerais, do fortalecimento da imprensa sindical e da luta pelos direitos 

trabalhistas básicos, como redução da jornada de trabalho, folgas semanais, 

regulamentação profissional e liberdade de organização sindical. Foram anos de 

muita repressão aos trabalhadores. Em outubro de 1919, a então Liga dos 

Empregados da Light organizou uma greve por melhores salários, redução da 

jornada contra a deportação de trabalhadores considerados "subversivos", na sua 

maioria militantes anarquistas. 

Com a expansão da Light e seus serviços, a categoria eletricitária cresceu 

numericamente. A construção de usinas geradoras como a de Henry Borden, obra 

de difícil realização por sua localização e características, elevou o número de 

acidentes de trabalho e novamente os trabalhadores se uniram para reivindicar 

melhores condições para o exercício da atividade profissional. O mesmo aconteceu 

no setor de bondes e de iluminação pública. Em 1939 foi criada a CEPA, a primeira 

Comissão Especial de Prevenção de Acidentes, que serviu de modelo para que em 

1953 o governo federal regulamentasse as CIPAs nas empresas. 

Durante a Vigência do “Estado Novo”, de 1937 a 1945, o clima ditatorial 

restringia a atividade sindical e a organização dos trabalhadores. Com o fim da 

ditadura getulista, o movimento sindical ganha novo impulso e o processo de 

redemocratização do país também passa pela reorganização e fortalecimento dos 

sindicatos de trabalhadores. 

É dentro desse contexto que surge em 4 de setembro de 1945 o Sindicato dos 

Trabalhadores nas Industrias da Energia Elétrica de São Paulo, já em dezembro do 

mesmo ano atingia sua primeira conquista de peso para a categoria eletricitária: o 

Abono de Natal para os trabalhadores da Light, então sua base de atuação. 

Somente em 1963 através de lei específica, esta conquista pioneira dos eletricitários 

tornou-se direito extensivo a todos os trabalhadores brasileiros rebatizada como 13º 

Salário, vigente até hoje. 
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Pouco mais de um ano após sua fundação, o sindicato é reconhecido pelo 

Ministério do Trabalho, com a expedição da “Carta Sindical” em 3 de outubro de 

1946. Os primeiros passos da nova entidade sindical foram difíceis. Mesmo com o 

fim da ditadura do “Estado Novo” e os ensaios de uma redemocratização do país, 

inclusive com eleições livres e instalação da Assembléia Nacional Constituinte em 

1946, a organização dos trabalhadores em sindicatos livres não era vista com bons 

olhos por muitos setores empresariais. No caso da Light, havia pressões por parte 

das “chefias” e um grande desestimulo à sindicalização não permitindo nem o 

desconto das contribuições sindicais em folha de pagamento. Sem sindicalizados 

não se faz um sindicato e por isso a primeira diretoria da entidade, encabeçada por 

José Cabral, investiu forte na sindicalização. 

A entidade cresce e ganha importância política, aumenta o número de 

sindicalizados e a diretoria decide construir um prédio no mesmo local, que seria a 

sede definitiva. As obras iniciam-se no dramático ano de 1964, época do golpe 

militar e início da ditadura de mais de 20 anos que traria sérias conseqüências para 

o país, e em especial para os trabalhadores e sua organização sindical. Muitos 

sindicatos foram fechados, líderes cassados, presos, perseguições políticas, 

torturas, mortes e exílio. O modelo implantado pelos generais de turno amordaçou a 

oposição e restringiu a atividade sindical ao que ficaria conhecido como o 

“assistencialismo”, impedindo pela força, que os sindicatos continuassem a atuar no 

campo das reivindicações trabalhistas. 

A primeira metade da década de 1970 representou o crescimento do chamado 

“sindicalismo assistencial”, com os sindicatos investindo os recursos das 

contribuições dos trabalhadores em benefícios de caráter social: saúde, cultura, 

esporte e lazer. O Sindicato dos Eletricitários não foi exceção à regra nesse período. 

 Corria o ano de 1977, o país caminhava lentamente para uma “abertura” 

política que conduziria à Lei da Anistia em 1979 e uma transição negociada entre 

militares e setores mais moderados da oposição. Já podendo respirar um pouco o 

movimento sindical volta a se organizar, os sindicatos se articulam entre si, fazem as 

primeiras greves, há marchas, passeatas, atos públicos, mas não acaba a 

repressão. Os novos líderes que surgem são ameaçados na famigerada LSN - Lei 

de Segurança Nacional. 
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Os anos 1990 marcaram profundas transformações na economia com a 

inevitável consolidação da globalização, geraram-se crises estruturais como o 

desemprego crônico forçando os sindicatos de trabalhadores a uma adaptação 

rápida a esse novo contexto internacional. No Brasil os efeitos da globalização são 

rapidamente notados, sobretudo com início do governo Collor e sua aventura 

“primeiro-mundista” fracassada, que mergulhou o país em grave recessão, 

acentuando as desigualdades sociais. Neste mesmo ano o Sindicato dos 

Eletricitários passou por uma difícil negociação com as empresas energéticas 

paulistas com referência ao acordo coletivo. A atuação sindical não se limita à 

renovação do acordo. A nova diretoria investe pesado na própria entidade iniciando 

um plano de reestruturação que literalmente muda a cara da organização. 

A mudança que ocorre no país e no mundo no plano das relações de trabalho e 

na economia exigem uma atuação sindical cada vez mais precisa, visando garantir 

as conquistas históricas dos trabalhadores ameaçadas pelo processo de 

“flexibilização” das leis trabalhistas e dos direitos adquiridos para alcançar novas 

vitórias. Para isso é necessário modernizar a estrutura sindical, torná-la mais ágil e 

eficiente. O Sindicato dos Eletricitários de São Paulo - STIEESP não perde tempo e 

inicia sua reforma administrativa ampliando e modernizando os departamentos já 

existentes, bem como criando novos setores para melhorar o atendimento aos 

associados e seus dependentes. Criou-se um departamento de Recursos Humanos 

e um Plano de Cargos e Salários para os funcionários da entidade objetivando uma 

melhor capacitação profissional. Os serviços médicos, odontológicos e ambulatoriais 

são remodelados, é criado o setor de Fisioterapia. O departamento jurídico é 

reestruturado, a área de Comunicação é ampliada e informatizada, as publicações 

do sindicato ganham periodicidade e tratamento jornalístico, também foi criado o 

setor de informática responsável pela informatização de todos os departamentos e 

serviços do Sindicato. 

Prosseguindo com a modernização é elaborado e aprovado pela categoria o 

novo Estatuto da entidade, adaptando à nova realidade do país e do movimento 

sindical. Em Julho de 1992 o sindicato dá mais um passo importante na melhoria 

dos serviços prestados aos associados, inaugurando a Farmácia do Eletricitário, na 



 41

sede-central, que fornecia na época medicamentos a custo zero aos eletricitários 

sindicalizados. Hoje a porcentagem é de 40% de desconto para sindicalizados. 

A partir de 1993, com a criação do Centro de Aperfeiçoamento e 

Desenvolvimento Profissional, o Sindicato firma convênio e oferece inicialmente 

cursos de informática e inglês para os associados e dependentes, além de 

programar periodicamente palestras e cursos de formação em várias áreas. 

Nesse período o Sindicato dos Eletricitários de São Paulo tornou-se conhecido 

internacionalmente como “sindicato participativo”, um sindicato que não descuidava 

das questões trabalhistas e reivindicações específicas da sua categoria, ampliando 

assim, cada vez mais a sua atuação conhecendo as empresas e procurando influir 

no seu futuro, fiscalizando, apontando irregularidades administrativas buscando 

corrigi-las. 

Em 2000, com a privatização selvagem das energéticas, o sindicato passou a 

representar trabalhadores de dez empresas de sua base territorial, sem contar com 

as empresas consideradas de pequeno porte que possuem apenas escritórios 

regionais na capital paulista. Nove dessas empresas têm data-base em 1° de junho, 

e apenas uma – Furnas – tem data-base em 1° de maio. 

Com as empresas privatizadas – Eletropaulo Metropolitana, Bandeirante, 

Paranapanema, Tietê e Elektro, foram firmados Acordos Coletivos, após exaustivas 

negociações. Com as empresas estatais ainda sob o controle do Governo do Estado 

– Epte, Emae, Cesp e Cteep – em que esperava-se que as negociações 

caminhassem para um final promissor, aconteceu totalmente o contrário. As 

empresas e o governo radicalizaram, e desde o início das negociações acenavam 

com reposição salarial zero, bem como com o corte de inúmeras conquistas 

históricas da categoria. 

Nestes 63 anos de história, inúmeras foram ás conquistas do Sindicato dos 

Eletricitários de São Paulo, que fazem da categoria eletricitária, uma das mais fortes 

e atuantes do país. Muitas dessas conquistas trabalhistas e sociais são exclusivas 

dos eletricitários e outras servem de parâmetro para as demais categorias. 
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2.4. O Instituto de Estudos e Pesquisas dos Trabalhadores do Setor Energético 

– IEPE 

Criado pelo Sindicato dos Eletricitários de São Paulo em 1994, o Instituto de 

Estudos e Pesquisas dos Trabalhadores no Setor Energético – IEPE - atua como 

foro de debates e centro de aperfeiçoamento de profissionais e formação de jovens 

ingressantes nesse setor.  

O principal objetivo do IEPE é desenvolver e implementar projetos que 

contribuam para o desenvolvimento socioeconômico do País, do Estado e do setor 

energético.  

O IEPE concentra suas ações especialmente na classe trabalhadora do setor, 

buscando, além da qualificação profissional, a promoção de sua participação efetiva 

nas gestões públicas e na conscientização da cidadania.  

Para atender às propostas de atuação, o IEPE promove diversas atividades 

que abrangem toda a gama de interesses dos afiliados.  

Os programas do IEPE são implementados por seis diferentes áreas: 

Coordenação e Planejamento; Documentação, História e Divulgação; Pesquisas, 

Estudos e Informações; Estatísticas; Saúde e Segurança no Trabalho; Coordenação, 

Planejamento e Execução de Atividades de Formação e Requalificação Profissional.  

 

2.4.1. Formação e Qualificação 

Uma das principais preocupações do IEPE é com a constante evolução 

tecnológica, especialmente na área da comunicação.  

Por esse motivo, além dos cursos presenciais, o organismo está habilitado a 

desenvolver projetos de educação à distância, com a utilização de avançados 

recursos tecnológicos, em sistema on-line.  



 43

A programação é implementada por meio de núcleos específicos de: educação 

básica; especialização, extensão e formação profissional; educação e 

especialização sindical; e eventos.  

Além do conteúdo educacional, o IEPE realiza consultorias para avaliação de 

condições ambientais, e confecciona laudos de insalubridade e periculosidade; 

promove seminários e palestras de conteúdo técnico, profissional e cultural.  

2.4.2. Principais Cursos 

O IEPE oferece os seguintes cursos:  

• Brigada de Incêndio;  

• CIPA;  

• Qualificação Profissional: visando o desenvolvimento educacional e cultural 

da sociedade, com a finalidade de formar e qualificar profissionais de 

empresas do setor energético (NR-10; CMRDA; Corte/Religa; CMLTA; Linha 

Viva; Poda de Árvore; etc.);  

• Informática para a Terceira Idade;  

• Eletricidade Residencial e Predial;  

• Instalações e Manutenção em Telefonia;  

• Preparação para contração de deficientes físicos;  

• Primeiros Socorros;  

• PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais);  

• Saúde e Trabalho;  

• Universidade Aberta da Maturidade;  

• Inglês e Espanhol para a terceira idade;  

• Linux;  

• Fotografia.  

O instituto oferece, ainda, benefícios aos afiliados por meio de parcerias e 

convênios mantidos com academias, colégios, faculdades, escolas de idiomas, 

cursos de informática, entre outros.  
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O banco de dados do IEPE mantém disponível para consulta, dados atualizados, 

estudos e pesquisas sobre o setor e sobre temas como meio ambiente, 

responsabilidade social, direitos humanos, educação, conjuntura socioeconômica 

nacional, além de informações sindicais, trabalhistas e setoriais.  

2.4.3. Estrutura Organizacional do IEPE 

• Conselho Deliberativo;  

• Conselho Consultivo;  

• Diretoria Executiva;  

• Comissão Técnica;  

• Conselho Fiscal  

 

Esse instituto nasceu de uma necessidade urgente de conhecimento mais amplo 

do setor elétrico, antecipando-se às demandas e também aos desafios que se 

postaram com as grandes mudanças ocorridas com a abertura do mercado e com a 

pretensão do governo em privatizar as empresas do setor, fato este que alterou 

enormemente a forma de se atuar perante a categoria e as empresas. 
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3. A CIDADANIA E O SEU DESENVOLVIMENTO 

 

 

 “Não é a consciência do homem que determina seu ser, 
mas é seu ser social que determina sua consciência”. 

 
Karl Marx 

 
 

 Este capítulo é construído com o desejo de proporcionar o conhecimento 

necessário para se discutir com maior propriedade o tema sindicato-cidadão. Torna-

se então de grande relevância remeter-se há séculos passados a procura da origem 

de conceito tão amplo, a cidadania, possibilitando um caminho mais claro para o que 

se propõe este estudo. 

 

Discutir do tema cidadania em sua plenitude, com os direitos e deveres do 

cidadão, torna-se mister no atual contexto pela própria relevância que o 

entendimento deste conceito impõe, e também pelo desenvolvimento cada vez 

maior de sociedades globalizadas, onde agora o ser cidadão ultrapassa as fronteiras 

do pequeno povoado. Uma breve regressão histórica evidencia as transformações 

que o significado em si de cidadania e de ser cidadão sofreram perante a evolução 

da espécie humana e de suas necessidades. 

Os direitos e deveres do cidadão foram se moldando e sendo atribuídos a ele 

de acordo com as mudanças históricas em cada país, diferenciando então a origem 

e a construção do termo de acordo com a cultura de cada povo. Pinsky (2008) inicia 

seus escritos afirmando que:  

 

Cidadania não é uma definição estanque, mas um conceito histórico, 
o que significa que seu sentido varia no tempo e no espaço. É muito 
diferente ser cidadão na Alemanha, nos Estados Unidos ou no Brasil 
(para não falar dos países em que a palavra é tabu), não apenas 
pelas regras que definem quem é ou não titular da cidadania (por 
direito territorial ou de sangue), mas também pelos direitos e deveres 
distintos que caracterizam o cidadão em cada um dos Estados-
nacionais e contemporâneos (PINSKY, 2008, p. 9). 
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 Debater a cidadania com todas as suas nuances, tratando tanto dos direitos 

como também dos deveres do cidadão, seria uma viagem rumo a outros objetivos 

que não são propostas desse estudo. É de grande importância e não poderia ser 

diferente pontuar claramente os direitos e os deveres, mas, para o recorte desta 

pesquisa os deveres não se apresentam como foco principal, mesmo porque, após 

vasta pesquisa em textos de grandes intelectuais, evidencia-se que os deveres 

(visão de indivíduo e Estado) apresentam-se posteriormente aos direitos, 

independentemente da dinâmica que a sociedade apresenta. 

 

Antes vem o indivíduo, isolado, que tem valor em si mesmo, e depois 
o Estado, que por sua vez, é feito pelo indivíduo. Nessa inversão de 
relação entre o indivíduo e o Estado, inverte-se também a relação 
tradicional entre direito e dever: no que concerne aos indivíduos, vêm 
antes os direitos e depois os deveres; no que concerne ao Estado 
antes os deveres, depois os direitos (ALMEIDA, 2002, p.29). 

 

Os direitos do cidadão formam então a base de discussão deste estudo por 

demandar maior enfoque no atual momento em que se discutem questões 

relacionadas à cidadania em diversos países – em sua maioria capitalista – que têm 

como princípio ativo a sobrevivência pelo capital. Essa “moeda” impõe ao indivíduo 

uma constante luta em busca de vender melhor sua capacidade de produção, 

procurando assim se enquadrar com dignidade em um regime que têm encoberto a 

enorme disparidade entre as classes. 

Partindo dessa visão de conquista da dignidade e conseqüentemente dos 

direitos do cidadão é que se torna relevante o entendimento da sociedade amparada 

em seu regime de Estado, onde o indivíduo se molda para fazer valer os seus 

direitos, que possibilitem então viver o coletivo. 

 

O âmago da proposta dos direitos de cidadania reside na igualdade 
entre os homens perante a lei, sem discriminação de raça, sexo, 
religião ou concepção política. Concerne ainda, o direito sobre o 
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próprio corpo e sobre a própria vida, o direito à educação, à saúde, à 
habitação, ao lazer, e à livre expressão de pensamento e 
participação política (LANER; BAASCH, 2007, p. 2).  

 

 A igualdade entre os homens define com grande maestria a base do ser 

cidadão, no cerne da proposta, onde todos com igual valor participam das diretrizes 

da comunidade em sua totalidade, tendo acesso a todos os delineamentos da 

sociedade que lhe garantam ser igual, e o mais importante, ter o acesso sem perder 

a liberdade da própria vida. 

 

3.1. O “SER” Cidadão 

 

Atualmente as questões referentes à preservação do planeta e da espécie nos 

remetem automaticamente à questão do ser cidadão, do estar presente em cada 

indivíduo ações que promovam a cidadania. 

Essa visão do homem cidadão de hoje se difere da origem do termo, quando 

ser cidadão era fazer parte de uma classe superior, uma classe que se diferenciava 

por ser única, fazer parte da alta cúpula de comando de uma cidade, estado e país.  

 

 

(...) a cidadania, como, por exemplo, na Grécia Antiga, não diminuía 
as desigualdades sociais, mas pelo contrário, aumentava, quando 
restringia a condição de cidadão somente àqueles que podiam 
participar da administração da polis, aos nobres, e, com isso, 
acentuava a distância entre os indivíduos (PORTELA, 2000, P. 4). 
 
 
 

Assim, a cidadania era na verdade uma forma de não eqüidade, mas sim de 

disparidade, ela promovia a divisão das classes distanciando ainda mais as pessoas 

de uma sociedade, de sua participação nas decisões do Estado, da vida de todos 

daquele grupo. Neste contexto, a cidadania se revestia de caráter excludente, 

contrariamente ao que nos traz a origem do termo, que procura pontuar a 
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participação da pessoa como membro de um Estado que se encontra no gozo de 

direitos que lhe permitem participar da vida política. 

 

A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a 
possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu 
povo. Quem não tem cidadania está marginalizado ou excluído da 
vida social e da tomada de decisões, ficando numa posição de 
inferioridade do grupo social (DALLARI, 1998, p. 23). 

 

 

Nas referências de Manzini-Covre (2007), encontra-se a cidadania dividida em 

termos de direitos civis, políticos e sociais. A autora participa da mesma idéia de 

construção de cidadania desenvolvida por Marshall em seu clássico texto referente à 

origem da cidadania Inglesa. Para Marshall, os direitos do homem são formados 

pelo conjunto de elementos, civis, políticos e sociais. 

 

O elemento civil é composto dos direitos necessários à liberdade 
individual – liberdade de ir e vir, liberdade de imprensa, pensamento 
e fé, o direito à propriedade e de concluir contratos válidos e o direito 
à justiça. (...) Por elemento político se deve entender o direito de 
participar no exercício do poder político, como um membro de um 
organismo investido de autoridade política ou como um eleitor dos 
membros de tal organismo. (...) O elemento social se refere a tudo o 
que vai desde o direito a um mínimo de bem-estar econômico e 
segurança ao direito de participar, por completo, na herança social e 
levar a vida de um ser civilizado de acordo com os padrões que 
prevalecem na sociedade. As instituições mais intimamente ligadas 
com ele são o sistema educacional e os serviços sociais 
(MARSHALL, 1967, p. 63 – 64). 

 

 Para Manzini-Covre (2007), estes direitos devem existir interligados, ou seja, 

para que os direitos civis sejam atendidos, estes dependem da atuação dos direitos 

políticos. Fica claro também que os direitos civis e sociais se moldam a partir dos 

direitos políticos, pois são os direitos que garantem a participação do homem nas 

decisões e rumos do grupo. 

Os direitos civis dizem respeito ao direito de ter o próprio corpo, de se 

locomover, de se sentir seguro, este direito apesar de sua obviedade, em muito 

deixa de ser respeitado. Os direitos sociais são aqueles que atendem as 
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necessidades básicas do ser humano, como a alimentação, habitação, saúde e 

educação. Manzini-Covre (2007, p. 14), afirma que estes direitos “dizem respeito, 

portanto, ao direito ao trabalho, a um salário decente e, por extensão, ao chamado 

salário social, relativo ao direito a saúde, educação, habitação etc”. 

Os direitos políticos são na verdade a expressão do homem sobre sua própria 

vida, livre pensamento e prática política. É o relacionamento com outros homens, 

representados de forma direta (sindicatos, partidos, escolas e movimentos sociais) e 

de forma indireta (eleição e assembléias) interferindo tanto nos direitos civis quanto 

nos sociais, esclarecendo quais são esses direitos e de que forma alcançá-los. 

Esse conjunto de direitos não surge no mesmo espaço de tempo, no mesmo 

instante. Na formação da cidadania Inglesa fica evidente uma “hierarquia temporal” 

dos elementos citados por Marshal (1967), eles não surgiram todos no mesmo 

momento, diante da conquista pela participação na sociedade e perante sua 

formação, mas sim, respeitando uma escala, um grau de relevância ou necessidade 

presente em cada momento do país. Esses direitos se moldaram atendendo a 

construção e a exigência do espaço do cidadão, atribuindo um período de formação 

desse contexto de cidadania à um século diferente. Os direitos civis ao século XVIII, 

os direitos políticos ao XIX e o direitos sociais ao XX (MARSHALL, 1967). 

Dessa forma pode-se entender a cidadania como o surgimento da vida nas 

cidades, à capacidade dos homens exercerem direitos e deveres de cidadão 

(MANZINI-COVRE, 2007). E agora, no atual ambiente democrático, o cidadão 

exerce seu papel fundamental para o desenvolvimento da cidadania com suas ações 

e participações em todas as esferas, política, econômica e social. Este contexto é 

encontrado nos dizeres da Carta de Direitos da Organização das Nações Unidas 

(ONU) de 1948: 

 

(...) a todos cabem o domínio sobre seu corpo e sua vida, o acesso a 
um salário condizente para promover a própria vida, o direito à 
educação, à saúde, à habitação, ao lazer. E mais: é direito de todos 
poder expressar-se livremente, militar em partidos políticos e 
sindicatos, fomentar movimentos sociais, lutar por seus valores. 
Enfim, o direito de ter uma vida digna de ser homem (ONU, 1948). 
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A carta da ONU propicia um entendimento claro do respeito pela vida, dos 

direitos estendidos a todos que fazem parte de qualquer Estado e devem dele extrair 

o necessário para obter uma vida digna. 

 
Mas, a formalidade é uma e a prática outra em um Estado em que a voz mais 

forte é a voz do capital, onde os mesmos direitos se encontram enfraquecidos por 

imposição do próprio mercado e pela formação cultural do próprio indivíduo, 

formação esta que é alimentada pela disputa voraz do regime em que se vive, o 

capitalista. 

 

E, alcançar este direito a uma vida digna se mostra ainda mais distante dentro 

de um contexto capitalista e neoliberal, onde a divisão de classes fica evidente. 

Neste aspecto Singer (2008, p. 234), alerta que:  

 

O neoliberalismo é umbilicalmente contrário ao estado de bem-estar, 
porque seus valores individualistas são incompatíveis com a própria 
noção de direitos sociais, ou seja, direitos que não são do homem 
como cidadão, mas de categorias sociais. (SINGER, 2008, p. 234), 

 

 

Essas categorias sociais citadas por Singer (2008), são ampliadas e discutidas 

por Chaui (2000). A autora analisa esse contexto de exclusão estendendo-o a 

gênero, raça, etnia e, principalmente, à questão política e social. Remete-se então à 

idéia de cidadania excludente, àquela mesma cidadania que na Grécia antiga era 

restrita somente aos cidadãos que participavam da administração da Pólis. 

 

 

A ideologia afirma que somos todos cidadãos e, portanto, temos 
todos os mesmos direitos sociais, econômicos, políticos e culturais. 
No entanto, sabemos que isso não acontece de fato: as crianças de 
rua não tem direitos; os idosos não tem direitos; os direitos culturais 
das crianças nas escolas publicas são inferiores aos das crianças 
que estão em escolas particulares, pois o ensino não é da mesma 
qualidade em ambas; os negros e os índios são discriminados como 
inferiores; os homossexuais são perseguidos como pervertidos etc 
(CHAUI, 2000, p. 147). 
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Acompanhando este pensamento, pode-se aproximar a idéia de que, em uma 

sociedade moldada pelo capitalismo, os desempregados ou pouco qualificados 

também tem seus direitos diminuídos perante os que produzem e participam como 

agentes do mercado de trabalho. 

 

Torna-se relevante entender a passagem de certos direitos para um cenário 

comandado pelo capital, onde o domínio sobre o próprio corpo esta atrelado agora a 

um salário condizente para promover a própria vida. Neste aspecto, o cidadão agora 

é moldado por ações de um novo mundo, que o levam a necessidade do trabalho. O 

que se mostra como vital para a formação do cidadão, amparado em questões de 

educação e trabalho é totalmente contrário à visão que se tinha na Idade Média a 

respeito da cidadania. 

 
 

(...) na idade Média, o trabalho era desrespeitado, indigno mesmo de 
um cavalheiro, de um nobre. Com a ascensão da burguesia, o 
surgimento das cidades e da vida urbana, despontam os cidadãos 
que trabalham, fazem comércio, desenvolvem o sistema fabril e 
administram a coisa pública em termos de direitos e deveres – 
resultado de um longo processo de oposição ao imobilismo e 
dogmatismo da Igreja e nobreza da sociedade feudal (MANZINI-
COVRE, 2007, p. 21-22). 

 
 

Essa valorização do trabalho advém das revoltas religiosas e é sem dúvida o 

primeiro marco para a existência da cidadania. E mais pontual ainda, marca a 

origem da visão da cidadania capitalista, envolvida em novas necessidades, direitos 

e obrigações. Corrobora com esta visão da cidadania capitalista Portela, que em 

seus textos afirma: 

 

O trabalho e a educação são elementos deste processo de 
construção da cidadania capitalista. O trabalho agora, diferentemente 
da visão grega, passa a ser visto como meio necessário para a 
conquista da cidadania. É através do trabalho que o indivíduo recebe 
a parcela a que tem direito nas relações sociais, o seu salário, 
tornando real a sua condição de cidadão (PORTELA, 2000, p. 7). 

 
 
 
 Sem a educação e o trabalho não se conquista e nem se alcança a democracia 

e a cidadania. O trabalho garante dentro deste regime capitalista uma forma de ser 
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livre, de escolher onde e como viver, diante das posses que deste vierem. A 

liberdade é a primeira das condições necessárias e suficientes à sustentação 

democrática. A outra condição para uma democracia sólida é a cidadania 

(TOURAINE, 2000). 

 Bobbio (1992, p. 27), afirma que “a democracia é a sociedade dos cidadãos, e 

os súditos se tornam cidadãos quando lhe são reconhecidos alguns direitos 

fundamentais”. O autor consolida o panorama da liberdade e a obtenção desta 

liberdade através da conquista de alguns direitos que anteriormente eram vistos 

como indignos dos cidadãos, o trabalho. 

 O trabalhador é o proprietário da sua força de trabalho, e desta força é que ele 

se faz digno, trocando-a pelo salário, colocando em prática seu direito civil de 

liberdade de livre negociação. 

 A cidadania hoje é discutida sobre estes aspectos da liberdade e conquista dos 

direitos do cidadão. Essa conquista se mostra mais fortalecida quando em primeira 

estância se alcança a liberdade de negociação da força de trabalho, ou seja, do 

indivíduo inserido no mercado de trabalho e dessa forma discernir melhor a relação 

capital/trabalho. Desta relação que se forma a cidadania, do indivíduo dentro dos 

mínimos padrões necessários para sua sobrevivência, resgatando o desejo da forma 

de viver de cada indivíduo. Manzini-Covre (2007), participa deste entendimento 

afirmando sobre este desejo que: 

 
(...) outro exemplo está na importância do trabalhador diante da 
empresa, se ele consegue, por meio desses propiciadores buscar 
dentro de si a sensação de poder, poderá melhor barganhar os seus 
direitos. Essa revolução interna é traço essencial para a existência 
da cidadania (MANZINI-COVRE, 2007, p. 65-66). 

 
 
 Fica evidente a construção das noções e práticas cidadãs diante da segurança 

de uma formação básica de conhecimento que o leve a integrar-se no meio 

produtivo, trocando sua força motriz, seu trabalho por capital. O indivíduo somente 

alcança este aspecto de força do trabalho dentro da organização com as empresas 

que oferecem a compra desta mão-de-obra, seja por meio desta venda direta ao 

capitalista ou por meio de criar formas de articular seu bem próprio – trabalho – na 
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sociedade, com o trabalhador empreendedor. Qualquer que seja sua forma de 

conquistar a inserção no mercado produtivo, é relevante que se forme e se agrupe, 

busque o coletivo, possibilitando assim alcançar melhores condições de trabalho e 

conseqüentemente de cidadania. 

As pessoas e as organizações compõem e sofrem todas as 
situações significativas, mas perpassam os sentidos em movimento e 
buscam soluções que contemplem o coletivo, como a cidade e as 
organizações internacionais. Essa dinâmica de organizações e 
pessoas, apesar da conflituosa disputa capital X trabalho, 
possibilitam a construção dos espaços de discussão e construção da 
cidadania (ALVES, 2008, p. 178). 

 
 
 Para tornar-se uma pessoa preparada para conquistas, que se tenha uma 

visão ampliada e voltada a soluções para a coletividade, para que se alcance a livre 

negociação de sua força de trabalho e, principalmente alcançar o caráter de cidadão 

para a construção da cidadania, é elementar que se tenha uma base cultural sólida e 

que se qualifique para um ambiente cada vez mais competitivo. O indivíduo deve 

cobrar do Estado melhores formas de aprendizado, ou ainda melhores investimentos 

em aprendizado e em qualificação, bem como unir-se para lutar por estes direitos do 

homem, conforme afirma Manzini-Covre (2007). 

 

 

(...) reitero o pressuposto básico para a existência da cidadania: o de 
que os sujeitos ajam e lutem por seus direitos. Assim, é preciso que 
esta prática ocorra sempre na fábrica, no sindicato, no partido, no 
bairro, na escola, na empresa, na família, na favela, na rua etc. É 
preciso trazer as coisas até o visível político (ter presente sempre a 
negociação), para que o cotidiano se transforme historicamente 
(MANZINI-COVRE, 2007, p.73). 

 
 
 
 O que os autores Alves (2008) e Manzini-covre (2007) nos trazem, é a idéia de 

que a cidadania se forma e se multiplica através do seu ator principal, o indivíduo, o 

cidadão, agindo e se unindo na construção de grupos sociais. 

 

Alves (2008) assinala com propriedade a necessidade de se discutir e formar 

pessoas culturalmente, para o autor: 
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Comunicar e exercer a cultura são valores indissociáveis e verbos-
chave da nova gramática social que nasce das práticas sociais e dos 
textos em espaços públicos. Acesso a direitos não é 
instrumentalidade, mas sim condição de cidadania. E somente se 
forma este conceito, com os sujeitos participando em grupo, 
fomentando as lutas sociais (ALVES, 2008, p. 156). 

 

 

Marshall (1967, p. 70), participa do mesmo pensamento quando contribui 

dizendo que: “a participação nas comunidades locais e associações funcionais 

constitui fonte original dos direitos sociais”. 

 

Somente se é capaz de lutar e participar em grupo se tiver um preparo maior, 

que venha desde a sua origem, fazendo parte da vida de cada pessoa, de cada 

cidadão. 

 

 

3.2. Um Brasil de Cidadãos 

 
 
 

É importante destacar que a cidadania e os direitos do cidadão se diferem de 

um país para o outro, referem-se a uma determinada ordem jurídico-política atrelada 

a uma Constituição de um Estado ou de um país que define e garante então quem é 

cidadão, seus direitos e seus deveres. 

A idéia de cidadania não é universal, ou seja, não está necessariamente ligada 

a valores universais. É eminentemente política, por este motivo são identificados 

cidadãos brasileiros, cidadãos norte-americanos e argentinos e seus direitos e 

deveres variam de um país para o outro (BENEVIDES, 2004). 

O Brasil apresenta uma construção de cidadania bastante diferente dos outros 

países, aqui os direitos de cidadão transmudam de acordo com as mudanças 

políticas. Não que essas mudanças não interfiram da mesma forma em outros 

países já que os direitos políticos, em sua maioria, moldam os demais direitos. Em 
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terras tupiniquins esses direitos romperam de forma contundente com os demais, 

retrocedendo conquistas e impossibilitando o desenvolvimento social. 

Aqui a afirmação da cidadania não obedeceu a seqüência de construção 

estudada por Marshall. Os direitos sociais no Brasil foram incorporados somente no 

governo de Getúlio Vargas, período de redução dos outros direitos, civis e políticos.  

No período chamado de “pós-30” foi definido um novo papel para o trabalhador 

na sociedade, e ficou evidente nesta época a forte idéia de cidadania originária sob 

os aspectos sociais. Conforme comenta Pandolfi (1998), neste período, através de 

uma legislação específica, outorgou-se uma série de benefícios sociais para a 

classe trabalhadora como férias, salário mínimo, repouso remunerado, 

regulamentação do trabalho do menor e da mulher, aposentadoria e previdência 

social (PANDOLFI, 1998). 

 

O estado então atrela o gozo dos benefícios sociais à condição de trabalhador 

sindicalizado, ou seja, os direitos sociais eram de abrangência restrita, 

contemplando somente os indivíduos que tivessem um contrato de trabalho 

formalizado. Surgiu desse momento político a chamada “cidadania regulada” ficando 

claro então, para a maioria do povo brasileiro, que a cidadania está relacionada com 

aquele conjunto de benefícios garantidos pelas leis trabalhistas e previdenciárias 

implantadas durante a era Vargas. 

 

 

Esse processo histórico de afirmação da nossa cidadania 
acarretou conseqüências na percepção que a população tem 
sobre os seus direitos. Uma delas é a freqüente associação 
que a população brasileira faz entre os direitos de um modo 
geral e os direitos sociais. No imaginário do povo, a palavra 
‘direitos’ (usada sobretudo no plural) é, via de regra, 
relacionada com aquele conjunto dos benefícios garantidos 
pelas leis trabalhistas e previdenciárias implantadas durante a 
era Vargas (PANDOLFI, 1998, P. 53).  

 

 Com o período da ditadura militar, os direitos sociais sofreram profundas 

alterações, as centrais sindicais foram proibidas e muitos dirigentes tiveram seus 

direitos políticos cassados. Houve um grande retrocesso no que diz respeito aos 
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salários, condições de vida, direitos de organização e manifestação. A Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT) foi levada à risca, transformando os sindicatos em mero 

prestadores de serviços sociais e de lazer (LUCA, 2008). 

 

 A partir da década de 1970 os trabalhadores rurais, autônomos e empregados 

domésticos que eram excluídos do sistema de cidadania regulada, foram 

incorporados à Previdência Social criada em 1966 reunindo diferentes institutos de 

aposentadoria e pensões. Esta passagem proporcionou mais acesso aos indivíduos 

até então excluídos de maior participação nos poucos benefícios oferecidos pelo 

Estado.  

 

É inegável que a centralização dos serviços de saúde atendia à 
lógica da racionalização administrativa, além de representar 
considerável avanço em termos de cidadania – uma vez que, 
contrariamente ao que ocorria nos institutos, se uniformizaram os 
serviços entre todos os segurados, independentemente da categoria 
profissional a que pertencessem (LUCA, 2008, p. 485). 

 

 

 O controle da cidadania ainda se faz presente no Brasil, mudam-se alguns 

planos do governo, a fim de permitir que indivíduos até então distantes de alguns 

benefícios alcançados por poucos o alcance por uma nova regra, do subsídio 

previdenciário. 

 

 No ABC paulista ressurge movimentos grevistas reivindicando melhores 

condições de trabalho, melhores salários, a conquista do direito de greve - até então 

proibido - estabilidade e principalmente abertura de diálogo entre o patrão e o 

empregado sem a ingerência do Estado. Esse movimento ficou conhecido como 

“novo sindicalismo” e marca a luta ainda maior pela conquista dos direitos sociais 

dos indivíduos. 

 

 Com a promulgação da nova Constituição em 1988 elevou-se a noção de 

democracia, entendida como ativa e participativa, os direitos civis e sociais sofreram 

significativa ampliação. No campo social foi introduzida a licença paternidade, abono 

de férias, fixação do salário mínimo como menor patamar de aposentadorias e, 

concessão de pensão mensal equivalente a um salário aos deficientes e idosos com 
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mais de 65 anos independente de terem ou não contribuído para a previdência.  

(LUCA, 2008). 

  

 A ampliação de tais direitos ainda é condicionada a uma parcela da sociedade, 

e não possibilita e nem incentiva – com seus artigos e leis - que grande parte da 

população tenha acesso a alguns desses benefícios, seja por uma política de 

inclusão social, dos então marginalizados, ou por ações que diminua a diferença de 

classes e conseqüentemente a discriminação de boa parte da sociedade. 

 

 Somente a partir da década de 1980 que se ensaiam alguns movimentos para 

a inclusão dos desprovidos, no Brasil surge a economia solidária, com os PACs 

(Projetos Comunitários Alternativos) patrocinado pela Cáritas, órgão da Igreja 

Católica. Para Singer (2008, p. 259), “os PACs destinavam-se a permitir que a 

população pobre e marginalizada superasse sua condição mediante seu próprio 

esforço coletivo”. 

 

 No início da década de 1990, com a abertura da economia aconteceu um 

grande declínio social com crescimento do desemprego e informalidade no mercado. 

O Brasil não estava preparado tecnicamente para a invasão de mão-de-obra  

qualificada, vinda do exterior. A avalanche de empresas estrangeiras trouxe consigo 

pessoas de nível e preparo técnico bem estruturado. O resultado não poderia ser 

pior, o desemprego atingiu cerca de 15% no ano de 2000. Singer (2008, p. 259) 

resume bem este momento afirmando que: “essas condições ensejaram um rápido 

aumento de iniciativas de economia solidária”. O maior exemplo de economia 

solidária acontece no ano de 1992 com a Ação da Cidadania contra Fome e a 

Miséria. 

 

 Com esse novo meio de inserção a economia solidária cresce intensamente e 

produz no Brasil um cenário diferente daquele conhecido nos “anos dourados”, onde 

os serviços sociais estavam condicionados a uma legislação e submetidos ao 

Estado. Agora, o que se apresenta é a sociedade civil como a protagonista de 

grande parte das soluções dos problemas sociais através de associações e 

cooperativas, possibilitando assim que parte dos desempregados alcance sua 

inserção na economia através de iniciativa própria, adquirindo o status de cidadão 
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que Marshall (1967, p. 76), coloca como condição de cidadania: “a cidadania é um 

status concedido àqueles que são membros integrais de uma comunidade. Todos 

aqueles que possuem o status são iguais com respeito aos direitos e obrigações 

pertinentes ao status”. 
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4. O SINDICATO-CIDADÃO 

 

 

Após o que foi discutido nas páginas anteriores, procura-se agora entremear o 

conhecimento adquirido com o foco principal deste estudo, razão maior deste 

capítulo. O sindicato-cidadão somente terá maior compreensão se for amparado 

pelos seus conceitos-chave, sindicalismo e cidadania, anteriormente debatidos. 

Termo novo até mesmo para os atores diretos, os sindicatos, o sindicato-

cidadão surge da necessidade de desenvolvimento do país, em resposta às perdas 

de mercado de trabalho, frente à globalização da economia. Essa nova temática 

nasce como uma estratégia de crescimento e fortalecimento dessas entidades. 

 Com as atuais mudanças no contexto econômico e alterações no mercado de 

trabalho, os sindicatos necessitam rever suas atitudes e seus planos em defesa dos 

trabalhadores, na verdade precisam, além de lutar por melhores condições de 

trabalho e de remuneração, promover a garantia deste emprego, com trabalhadores 

mais preparados e prontos para os novos desafios que surgem no ambiente 

organizacional. 

 Com a abertura do mercado frente a uma globalização não somente 

econômica, mas principalmente cultural, com produtos e serviços interferindo 

socialmente nos países de menor economia, enfim, nos países do terceiro mundo, a 

população trabalhadora sente na pele as conseqüências impostas por um mercado 

cada vez mais exigente, colocando-as muitas vezes às margens da sociedade. 

 

A globalização dos sistemas de produção e distribuição, a mudança 
tecnológica e a intensificação da competição têm desencadeado 
transformações profundas no mundo do trabalho e aumentado a 
exclusão social (POSTHUMA, 1999, p. 12). 

 

 No Brasil, com o rompimento da “era Vargas” no início da década de 1990 pelo 

então presidente Fernando Henrique Cardoso, promovendo ao Estado o caráter 

regulador e não mais tutelador da economia, o país se vê diante de um processo 
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desconhecido, com a privatização de estatais possibilitando ainda mais a entrada de 

empresas internacionais no mercado nacional. A população agora se encontra ainda 

mais defasada em sua empregabilidade, se vê diante de um desafio maior, 

necessitando de uma rápida resposta para suas carências técnicas e também 

comportamentais. 

 A sobrevivência dos trabalhadores em seus postos se mostra alarmante em 

muitos setores. O desemprego cresce potencialmente promovendo o aumento do 

trabalho informal. Muitos trabalhadores migram para um novo mercado de trabalho, 

seja na prestação de serviços, deixando a indústria, ou ainda atendendo as 

empresas de forma terceirizada, o que o leva a perda de garantias e fomenta a 

precarização do trabalho. Causa naqueles que se encontram nessa situação uma 

grande insegurança, gerada pela ausência dos direitos que dispõem os empregados 

com carteira assinada, como férias, descanso remunerado, décimo terceiro salário, 

licença maternidade, seguro desemprego, entre outros. 

 

A exclusão social está crescendo entre os setores mais vulneráveis 
da força de trabalho, como os desempregados por longo período, os 
adultos, os analfabetos, os jovens, as mulheres trabalhadoras e os 
grupos raciais discriminados, o que indica a necessidade de políticas 
focalizadas em grupos-alvo específicos (POSTHUMA, 1999, p. 17). 

 

 Esses setores vulneráveis citados por Posthuma representam grande fatia da 

massa trabalhadora nacional e, dessa forma, mostram-se vitais para o 

desenvolvimento econômico do país. O que se apresenta como fator-chave sob este 

olhar é, sem dúvida, a ausência de qualificação necessária para a exigência do novo 

modelo de mercado, ainda mais competitivo. Muitas dessas pessoas encontram-se 

defasadas em relação à sua atividade principal levando-as à exclusão natural – 

muitas vezes forçada – dos meios de produção. 

Diante deste cenário turbulento para a classe trabalhadora e, 

conseqüentemente, para o país, não promovendo o desenvolvimento econômico e 

social e não oferecendo condições de crescimento para a população, é que o 

governo procurou fomentar a qualificação da mão-de-obra, desenvolvendo 
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programas de formação profissional e de elevação de escolaridade, com 

financiamento do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). 

Em meados da década de 1990 o governo passa a ter maior preocupação com 

o desempenho de nossos trabalhadores no seu modo produtivo, ou seja, passa a 

entender a grande defasagem técnica ocorrida pela abertura econômica de anos 

anteriores. Dentro dessa perspectiva atual, de preparar melhor os indivíduos de 

alguma forma ultrapassados ou defasados em seu preparo profissional, é que 

surgem os primeiros programas de qualificação profissional desenvolvidos pelo 

governo. 

Esses programas nascem em um momento de crescimento do desemprego no 

País, com o grande desafio de possibilitar que a clientela, então em ascenção, 

obtenha ferramentas para a conquista ou reconquista de seus postos de trabalho. 

Entre os anos de 1889 e 1999 esse crescimento se acentuou, alcançando fatias da 

população antes não atingidas, como trabalhadores com nível de instrução mais 

elevado e, principalmente, atingindo parcelas que já encontravam barreiras que 

dificultam a sua entrada ou permanência no mercado de trabalho.  

 
Tabela 2 – Taxas de Desemprego Total, segundo Faixa Etária  

São Paulo – 1989-1999 (em%) 
 

Faixa Etária São Paulo 
1989 1998 1999 

10 a 24 anos 15,9 31,0 32,5 

25 a 39 anos 6,2 14,6 15,4 

40 ou mais 3,5 10,8 12,2 

Fonte: Autor, baseado nos dados: Convênio DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convênios regionais. PED 
– Pesquisa de Emprego e Desenvolvimento (A situação do trabalho no Brasil, DIEESE, 2001). 

 



 62

Tabela 3 – Taxas de Desemprego Total, segundo Posição na Família 
São Paulo – 1989-1999 (em %) 

 
Posição na família São Paulo 

1989 1998 1999 
Chefe 4,1 11,0 12,0 

Cônjugue 8,9 18,1 19,2 

Filhos 15,0 28,8 29,6 

Outros 10,0 21,0 23,1 

Fonte: Autor, baseado nos dados: Convênio DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convênios regionais. PED 
– Pesquisa de Emprego e Desenvolvimento (A situação do trabalho no Brasil, DIEESE, 2001). 

 

Em todas as regiões metropolitanas, verifica-se um elevado 
crescimento do desemprego em segmentos como jovens, 
cônjugues/filhos e trabalhadores com menor nível de instrução que, 
tradicionalmente, já tendem a ter mais dificuldades para encontrar 
uma ocupação. Ao mesmo tempo, porém, aumenta o desemprego 
entre a força de trabalho na idade mais produtiva (25 a 39 anos), na 
parcela mais madura e experiente (40 anos e mais), entre os chefes 
de família e até os trabalhadores com níveis de instrução mais 
elevados (ensino médio completo ou ensino superior) (DIEESE, 
2001, p. 57). 

 

 A chegada da década de 1990, com suas mudanças econômicas, é marcada 

pelo acentuado crescimento do nível de desemprego em todas as faixas etárias e 

posições perante a família – como mostram as tabelas 2 e 3 – deixando evidente um 

momento de grande susceptibilidade para os trabalhadiores do País e, 

conseqüentemente, das suas relações de trabalho. 

 O nível de desempregados passou de 614.000 trabalhadores para a cifra 

recorde de 1.715.000 em 1999 e, segundo o DIEESE (2001), essa evolução 

desfavorável é ainda agravada pela elevação simultânea da duração média de 

procura de trabalho pelos desempregados e a generalização do desemprego – que 

discutido nas tabelas anteriores – passou a atingir os mais diversos segmentos da 

força de trabalho metropolitana. 
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Tabela 4 – Estimativas de Desempregados 
São Paulo – 1989-1999 (em 1.000 pessoas) 

 
 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
São Paulo 614 738 879 1.175 1.156 1.133 1.085 1.277 1.375 1.585 1.715 

Fonte: Autor, baseado nos dados: Convênio DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convênios regionais. PED 
– Pesquisa de Emprego e Desenvolvimento (A situação do trabalho no Brasil, DIEESE, 2001). 

 

Tabela 5 – Taxas de Desemprego Total, segundo Nível de Instrução 
São Paulo – 1989-1999 (em %) 

 
Nível de instrução São Paulo 

1989 1998 1999 
Analfabeto 7,0 18,1 20,4 

Fundamental incompleto 10,4 21,0 21,9 

Fundamental completo 10,4 21,1 22,9 

Médio incompleto 9,9 28,1 29,3 

Médio completo 5,0 15,0 16,7 

Superior 3,8 8,0 8,3 

Fonte: Autor, baseado nos dados: Convênio DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convênios regionais. PED 
– Pesquisa de Emprego e Desenvolvimento (A situação do trabalho no Brasil, DIEESE, 2001). 

 

 A preocupação com a grande perda de postos de trabalho se torna maior com 

a exposição de uma força de trabalhadores antes melhor protegida, os níveis 

maiores de instrução, que via de regra conquistavam melhores empregos e neles 

garantiam melhor sua permanência além de obter também as melhores 

remunerações, está diretamente ligada com essa eminente perda de postos de 

trabalho, a mudança abrupta com o advento da abertura comercial, as taxas 

elevadas de juros e a redução do papel do Estado. Este novo cenário levou a 

eliminação ou o próprio deslocamento de postos de trabalho, via racionalização, 

intensificação do processo de terceirização e precarização do trabalho, nas regiões 

mais industrializadas. 

 

O mundo do trabalho tem assistido a uma significativa transformação 
a partir dos anos 1970 notadamente nos países centrais como 
resultante do aparecimento de novas formas de organização da 
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produção nas empresas e mudanças substanciais na composição 
das classes trabalhadoras. Nos últimos trinta anos o setor industrial 
deixou de ser predominante em termos de ocupação de mão-de-obra 
sendo substituído pelo setor de serviços (RODRIGUES, 2004, p. 5). 

 

 Ocorreu uma importante diminuição do número dos postos de trabalho  

ocasionado, principalmente, pela reestruturação das empresas. O setor industrial 

perde sua participação na estrutura ocupacional setorial, abrindo espaço para o 

setor de serviços ampliar sua parcela participativa, o que já se mostrava como 

principal responsável pela ocupação.  

 

Essa evolução do desemprego resulta em crescentes contigentes de 
trabalhadores marginalizados da atividade produtiva, com grande 
desperdício da força de trabalho e  aumento de uma das formas mais 
perversas de exclusão social. Estar desempregado priva o indivíduo 
do seu principal meio de sobrevivência, da sua realização 
profissional, de canais básicos de convivência na sociedade 
moderna. E pode comprometer sua identidade como trabalhador 
pertencente a uma categoria ocupacional e membro de uma classe 
social (DIEESE, 2001, p. 53). 

 

Torna-se mais que necessária uma concepção não somente técnica, mas 

principalmente comportamental dentro da formação proposta pelos programas de 

qualificação,  formando o indivíduo segundo as exigências do mercado de trabalho, 

possibilitando que melhor preparado e com uma visão mais abrangente o coloque 

em posição de melhor competição. Porém, é importante ressaltar que as habilidades 

ofertadas tenham essa visão mais abrangente de cunho social, que se 

comprometam em discutir a essência de formação do cidadão, promovendo a sua 

empregabilidade, tratando de temas relevantes para o desenvolvimento digno do 

indivíduo e, por conseqüência, da sociedade. 

     

Além de atender às exigências da competitividade, do surgimento de 
novas ocupações e da necessidade de incorporar diversos 
segmentos da força de trabalho, a formação profissional assume um 
desafio social, na medida em que passa a atender a um público mais 
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amplo, com a necessidade de elevar a baixa escolaridade de parcela 
significativa da força de trabalho, a empregabilidade do crescente 
número de desocupados e melhorar a qualidade de inserção dos 
trabalhadores no setor informal (POSTHUMA, 1999, p. 360). 

 

 O que a autora observa é que o conceito de empregabilidade vai além de 

apenas recolocar o indivíduo no mercado formal de trabalho, mas sim de prepará-lo 

melhor para as possibilidades que surgem mediante as ofertas dentro e fora do 

mercado formal, desenvolvendo treinandos empregáveis. Em suas palavras, 

Posthuma (1999, p. 375), afirma: “os programas de capacitação não geram 

emprego, mas sim, podem contribuir para a empregabilidade dos treinandos”. 

Corroboram com a mesma idéia de Posthuma os autores Teixeira e Azeredo quando 

também afirmam: 

A avaliação do impacto dos serviços prestados não deve ser feita 
pelo critério tradicional de inserção no mercado de trabalho. Trata-se 
de reconhecer que ofertar cursos de alfabetização ou que aumentar 
o nível de escolaridade do trabalhador é antes de mais nada uma 
questão de cidadania (TEIXIERA e AZEREDO, 1999, p. 318). 

 

 É fundamental que essa ação seja acompanhada de perto pelas entidades 

executoras, entidades essas que formam uma rede nacional de educação 

profissional tendo Universidades públicas e privadas, o Sistema S, ONG´s, Escolas 

Técnicas públicas e privadas e as entidades sindicais. Os sindicatos vêm aos 

poucos aumentando sua participação nos programas de qualificação, mostrando sua 

preocupação com a inserção dos trabalhadores no mercado de trabalho como 

também sua permanência. 
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Tabela 6 – Entidades responsáveis pela execução dos PEQs e parcerias 

1997- 1998 (em %) 
 

Fonte: MTE/SEFOR (1999, p. 46) 

 Anteriormente, os sindicatos não participavam nas questões ligadas a 

capacitação profissional, porque suas pautas de atividades sindicais se 

concentravam em outras demandas, como a questão salarial e as condições de 

trabalho, diretamente voltadas para o contexto que era exigido pela defesa do 

trabalhador. Recentemente a postura sindical faz com que se tornem participantes 

ativos na oferta de treinamento e retreinamento para os trabalhadores (POSTHUMA, 

1999). 

 O sindicalismo necessita atualmente se lançar nessa nova atividade de ação 

social, de um sindicato renovado, mas, ao mesmo tempo não pode deixar em 

momentos passados seu idealismo defensor das necessidades dos indivíduos por 

ele representados. Necessita então de um aprimoramento, ou melhor, 

amadurecimento de seus ideais, onde agora concomitantemente se articulam as 

posturas do velho e do renovado sindicalismo, uma praxis que transita em busca de 

uma visão além capital/trabalho, mas sim que objetive principalmente o constructo 

da sociedade. 

O cruzamento dos programas criados pelo governo vão de encontro à 

necessidade mais que urgente de toda a sociedade, mostrando que a preocupação 

com o desenvolvimento do país recaí totalmente no fortalecimento da mão-de-obra 

ENTIDADES 1997 1998 

Universidades, fundações e institutos públicos 21 25 

Centrais e sindicatos dos trabalhadores 20 24 

Universidades, fundações e institutos privados 18 15 

Sistema S 17 18 

ONGs 12 12 

Escolas técnicas publicas 6 1 

Escolas técnicas privadas 5 2 

Outras entidades (empresariais, internacionais) 1 3 

TOTAL 100 100 
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melhor preparada. Para Melo (2007, p. 152), é, “entendido como fundamental para a 

sobrevivência operária nesse novo contexto, a educação passa a ser encarada 

como prioridade das políticas de sindicalismo cidadão”. 

 Neste sentido, surge um momento novo para os sindicatos, em que a luta pelos 

direitos do trabalhador agora se mostra fora das fábricas ou do local de trabalho, 

agora em um ambiente muito maior, na sociedade como um todo. As entidades 

sindicais têm o desafio e ao mesmo tempo a oportunidade de proporcionar à 

população um crescimento sólido, contribuindo não somente para o 

desenvolvimento dos trabalhadores e desempregados, mas sim para toda a 

sociedade e suas entidades. 

 Com este novo cenário impondo uma nova atitude para a defesa não somente 

dos trabalhadores, mas de todos os capazes de gerar riqueza, aos atores aptos a 

trabalhar, mas diminuídos pela falta de capacitação e à margem da exclusão social, 

é que os sindicatos incluem em sua pauta um novo discurso, o do sindicato-cidadão. 

Complementa esse novo cenário o entendimento de Lima e Lopes: 

 

A reflexão e prática dos trabalhadores sinalizam para um novo tipo 
de organização, o ‘sindicato-cidadão’, que procura construir uma 
contratação coletiva que também assuma os interesses de setores 
da população e trabalhadores ‘excluídos’, em diversos campos: 
moradia, seguridade social, renda mínima, educação, saúde, 
transportes, crianças e adolescentes etc (LIMA e LOPES, 2005. P. 
17). 

 

 Melo (2007, p. 127), corrobora com os autores afirmando que: ”priorizando uma 

agenda mais propositiva e integrada a outros movimento sociais, culturais e 

políticos, convencionou-se utilizar, como denominação para o momento, a 

expressão sindicalismo cidadão”. 

Os primeiros ensaios para esta nova postura sindical, rumo ao sindicalismo 

cidadão com uma postura menos corporativa acontece no ABC Paulista, 

precisamente no ano de 1993 no Congresso dos Metalúrgicos do ABC, tendo como 
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principal ação a adesão do Sindicato à campanha “Ação da Cidadania contra a 

Miséria e Pela Vida” (VERAS, 2002). 

 Na década de 1990 a CUT já incorpora em sua agenda um novo tema que 

busca contemplar o desenvolvimento, a cidadania e a inclusão social. Altera seu 

discurso antes muito mais combativo para um discurso de parceria com o Estado, 

buscando o atendimento das necessidades da população, entendendo a importância 

de uma luta muito maior, a inclusão social por meio do resgate à formalidade. 

A CUT começa a promover e estimular projetos que articulam a 
educação sindical e a formação profissional. Talvez, os cursos de 
qualificação e capacitação organizados pelos sindicatos e pela CUT 
sejam exemplos mais notórios do novo perfil que a Central buscava 
delinear através das políticas de sindicalismo cidadão (MELO, 2007, 
p. 144). 

 

 Para a Força Sindical, a defesa da ação social dentro do movimento sindical 

cria um processo novo, chamado de sindicato-cidadão. Acompanhando a atual 

necessidade da sociedade, a Força Sindical adota em sua pauta um desafio ainda 

maior, onde agora, com o novo sindicalismo, os líderes sindicais da Força entendem 

que não há mais espaço para corporativismo. O atual sindicato tem que defender os 

interesses do cidadão e não apenas de seus trabalhadores associados ou das 

categorias profissionais. Entende-se um movimento de luta social, não de 

assistencialismo como era imposto no século passado, mas sim um programa que 

melhore em muito a vida das pessoas. 

 Criada em 2007, a UGT surge no exato momento em que a discussão sobre a 

cidadania se mostra ainda mais latente e, em todos os seus discursos procura deixar 

claro a questão da inclusão social através da recolocação profissional. Em seu 

Manifesto de Fundação mostra que nasce uma nova central para a defesa do 

cidadão, não somente dos seus trabalhadores diretos, mas de toda a sociedade. 

Defende especialmente os que estão na informalidade e os excluídos do mercado 

de trabalho. 

 Tema ainda muito pouco discutido, estudado e explorado, mas de profunda 

relevância para o atual momento das relações capital-trabalho, o sindicato-cidadão 
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surge como um novo desafio para as entidades sindicais e seus filiados, 

proporcionando, talvez, a evolução das questões sindicais, agora mais voltadas para 

o crescimento de toda uma sociedade como forma de fortalecimento de sindicatos 

tão suscetíveis aos impactos econômicos e políticos. 
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5. PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO 

 

Objeto principal para a inserção social, a qualificação das pessoas é 

fundamental para se alcançar a proposta dos sindicatos alinhados ao novo contexto 

sindical, o sindicato-cidadão. Amparado nesta premissa de construção da cidadania 

através da capacitação é que este capítulo se propõe, possibilitando amplo 

conhecimento de alguns programas tanto do sindicato quanto do governo, 

construídos para este fim. 

Desde a sua criação, em 1937, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 

atua de forma direta ou indireta nas questões referentes à qualificação profissional. 

As alterações mais relevantes aconteceram com a reforma do ensino técnico-

profissional e a organização de uma política pública de trabalho renda e qualificação, 

resultado da interferência nos processos político-sociais ocasionados pela 

promulgação da Constituição de 1988. 

Com os adventos ocorridos nas ultimas décadas (1990-2000), abertura da 

economia e globalização dos mercados, imputando mudanças consideráveis no fator 

mão-de-obra e acometendo muitos trabalhadores à perda do seu lugar na 

sociedade, é que o governo e alguns órgãos responsáveis pelo desenvolvimento do 

País lançam os primeiros ensaios focados diretamente na adequação da defasagem 

profissional e cultural dos trabalhadores. 

O Brasil, que sofreu inúmeras interferências na economia, advindas tanto de 

fatores internos como também de fatores externos, o foco maior passa a ser a 

preparação dos trabalhadores para superar os acontecimentos decorrentes da 

reestruturação produtiva, ocasionada pela imposição econômica. Neste mesmo 

momento de turbulência social que o país atravessa,  é criado o FAT – Fundo de 

Amparo ao Trabalhador, o PLANFOR – Plano Nacional de Qualificação do 

Trabalhador e outros programas com o objetivo de fortalecer a sociedade para os 

novos desafios impostos pelo mercado de trabalho. 
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5.1. O FAT 

 

O FAT foi instituído no início da década de 1990, com a publicação da Lei nº 

7.998. É um fundo especial de natureza contábil-financeira, vinculado ao Ministério 

do Trabalho e Emprego (MTE). Constituído pelo produto das arrecadações para o 

PIS e o PASEP, é destinado a custear os programas de seguro-desemprego e 

abono salarial e também programas de desenvolvimento econômico (investimento 

em atividades produtivas). 

 Dentro dos objetivos do FAT, pode-se destacar como principal a geração de 

emprego e renda na economia brasileira, papel importante para a estratégia de 

desenvolvimento do País. 

 As principais ações de emprego financiadas com recursos do FAT estão 

estruturadas em torno de dois programas: 

 

• Programa do Seguro-Desemprego (com as ações de pagamento do 

benefício do seguro-desemprego, de qualificação e requalificação profissional 

e de orientação e intermediação de mão-de-obra); 

 

• Programas de Geração de Emprego e Renda (com a execução de 

programas de estímulo à geração de empregos e fortalecimento de micro e 

pequenos empreendimentos), cujos recursos são alocados por meio dos 

depósitos especiais, criados pela Lei nº 8.352, de 28 de dezembro de 1991. 

O Programa do Seguro-Desemprego é responsável pelo tripé básico das 

políticas de emprego: 

• Benefício do seguro-desemprego - promove a assistência financeira 

temporária ao trabalhador desempregado, em virtude de dispensa sem 

justa causa;  

• Intermediação de mão-de-obra - busca recolocar o trabalhador no 

mercado de trabalho, de forma ágil e não onerosa, reduzindo os custos e o 

tempo de espera de trabalhadores e empregadores;  
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• Qualificação social e profissional (por meio do Plano Nacional de 

Qualificação - PNQ) - visa a qualificação social e profissional de 

trabalhadores, certificação e orientação do trabalhador brasileiro, com 

prioridade para as pessoas discriminadas no mercado de trabalho por 

questões de gênero, raça/etnia, faixa etária e/ou escolaridade.  

 

 Este estudo se estrutura na discussão e detalhamento das ações do Programa 

do Seguro-Desemprego, ligadas diretamente com a sua política de qualificação 

social e profissional. Estrutura-se também no detalhamento do antigo Plano Nacional 

de Qualificação do Trabalhador – PLANFOR – e do atual Plano Nacional de 

Qualificação – PNQ – por serem os que mais sugerem participação das entidades 

sindicais, objetivo maior deste trabalho, levando a um entendimento maior sobre a 

relevância dos sindicatos como articuladores dos programas de qualificação e ser 

também o mecanismo direto de qualificação de mão-de-obra ofertado pelo governo.  

 As ações anteriores ao PLANFOR eram executadas, via de regra, 

descentralizadamente, por meio do Sistema Nacional de Emprego – SINE, de 

agências privadas ligadas às entidades sindicais e de entidades contratadas pelas 

Secretarias Estaduais de Trabalho, além de outras parcerias (sistemas de educação 

profissional, universidades, sindicatos de trabalhadores, entre outros), e contavam 

com a participação das Comissões de Emprego Locais. 

 Ainda, inserido no contexto da qualificação, a capacitação do trabalhador vem 

de encontro com o tema do Plano Plurianual (PPA) do governo. Este apresenta todo 

o planejamento a ser seguido pelo Governo Federal no período de quatro anos, 

acompanhando metade de cada mandato presidencial. 

O PPA adota um caráter participativo, o que significa um enriquecimento 

permanente do planejamento e da gestão das Políticas Públicas3 e marca uma nova 

relação entre Estado e Sociedade. Do lado do Estado, se mostra ainda mais 

                                                 
3
 Entende-se por Políticas Públicas “o conjunto de ações coletivas voltadas para a garantia dos direitos sociais, configurando 

um compromisso público que visa dar conta de determinada demanda, em diversas áreas. Expressa a transformação daquilo 

que é do âmbito privado em ações coletivas no espaço público” (Guareschi, Comunello, Nardini & Hoenisch, 2004, pág. 180). 
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envolvido com a população, mostrando-se bastante ágil e adaptado às exigências do 

novo ciclo de desenvolvimento. Para a população, reforça a sociedade na 

perspectiva da cidadania ativa, de um novo contrato social, do fortalecimento da 

democracia em todas as suas dimensões. O PPA articula-se em torno de três 

grandes objetivos: 

• Inclusão social e redução das desigualdades sociais; 

• Crescimento com geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente 

sustentável e redutor das desigualdades regionais; 

• Promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia. 

 

5.2. O PLANFOR 

A partir de 1995 é criado o Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador – 

PLANFOR, com a intenção de ampliar gradativamente a oferta de educação 

profissional alcançando, já no ano de 1999, pelo menos 20% da População 

Economicamente Ativa (PEA), qualificando-os ou requalificando-os (TEIXEIRA e 

AZEREDO, 1999). 

O PLANFOR nasce com um desafio muito grande: capacitar as pessoas que 

estão, de alguma forma, sendo excluídas de seu modo de sobrevivência pela força 

de trabalho, buscando inserir nessas pessoas um treinamento que possibilite 

prepará-las para os desafios do competitivo momento imposto pelas organizações 

em geral. Seus maiores objetivos são: 

• Oferecer treinamento ou formação profissional gratuita para a 

população; 

• Combater a pobreza e o desemprego; 

• Aumentar a probabilidade de obter trabalho; 

• Reduzir os riscos de demissão e das taxas de rotatividade da mão-de-

obra; 

• Atuar como um fator de crescimento da produtividade, da 

competitividade e da renda. 
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Este programa busca atender aos seus objetivos amparado em um conceito 

inovador de educação profissional, onde se integra habilidades básicas, específicas 

e de gestão, compreendendo que desta forma seja possível melhor preparar seus 

treinandos para as demandas que estão surgindo atualmente. Estas habilidades são 

entendidas da seguinte forma: 

• Habilidades básicas – competências e conhecimentos gerais, como 

comunicação verbal e escrita, leitura e compreensão de textos, 

raciocínio, saúde e segurança do trabalho, preservação ambiental, 

direitos humanos, informação e orientação profissional; 

 

• Habilidades específicas – competências e conhecimentos relativos a 

processos, métodos, técnicas, normas, regulamentações, materiais, 

equipamentos e outros conteúdos específicos das ocupações; 

 
 

• Habilidades de gestão – competências e conhecimentos relativos a 

atividades de gestão, autogestão, melhoria da qualidade e da 

produtividade de micro e pequenos estabelecimentos, do trabalho 

autônomo ou do próprio trabalhador individual, no processo produtivo. 

 

Sob os conceitos das habilidades básicas é onde se ampara o objetivo maior 

deste programa, de inclusão social dos treinandos, promovendo nestas pessoas a 

formação necessária para o desenvolvimento do cidadão. A definição de 

Qualificação Social e Profissional ganhou novos significados e maior importância 

devido as novas tecnologias e também as novas técnicas gerenciais, advindas da 

reestruturação produtiva. O que se define atualmente como Qualificação Social e 

Profissional é daquela que promove a inserção e atuação cidadã no mundo do 

trabalho, com efetivo impacto para a vida e o trabalho das pessoas. 

 

Depois de quase 9 anos de existência o PLANFOR foi extinto. Seu 

esgotamento se deu devido a um intenso desgaste institucional. Denúncias relativas 

a sua má administração e a baixa qualidade dos cursos e, conseqüentemente, uma 
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baixa efetividade social de suas ações levaram o Ministério do Trabalho (MTE) a 

instituir, em seu lugar, o Plano Nacional de Qualificação (PNQ). 

 

Foram apuradas diversas falhas e incoerências no PLANFOR e as avaliações 

externas e os documentos oficiais evidenciaram tais lacunas: 

 

• Pouca integração entre a Política Pública de Qualificação Profissional e as 

demais Políticas Públicas de Trabalho e Renda (seguro-desemprego, crédito 

popular, intermediação de mão-de-obra, produção de informações sobre o 

mercado de trabalho, etc.); 

 

• Desarticulação desta em relação às Políticas Públicas de Educação; 

 

• Fragilidades das Comissões Estaduais e Municipais de Trabalho, como 

espaços capazes de garantir uma participação efetiva da sociedade civil na 

elaboração, fiscalização e condução das Políticas Públicas de Qualificação; 

 

• Baixo grau de institucionalidade da rede nacional de qualificação profissional, 

que reserva ao Estado, por meio do MTE, o papel de apenas definir 

orientações gerais e de financiamento do Plano Nacional de Qualificação, 

executado integralmente por meio de convênios com terceiros; 

 

• Ênfase do PLANFOR nos cursos de curta duração voltados ao tratamento 

fundamentalmente das “habilidades específicas”, comprometendo com isso 

uma ação educativa de caráter mais integral; 

 

• Fragilidades e deficiências no sistema de planejamento, monitoramento e 

avaliação do ( PLANFOR, PNQ, 2003- 2007). 

 

O PLANFOR foi então substituído pelo PNQ, já existente dentro das políticas 

de qualificação com participação reduzida, tendo como principal argumento a 

necessidade de ampliar o sentido de qualificação profissional do trabalhador, 

apresentando agora um caráter de qualificação social, vinculada à cidadania, sendo 
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compreendida como uma relação social onde os agentes sociais envolvidos 

(governo, empresários e trabalhadores) se fazem representar (MOREIRA, 2007). 

 

5.3. O PNQ 

 

A nova concepção da Política Pública de Qualificação está alinhada com uma 

perspectiva de desenvolvimento à longo prazo, na esperança de promover 

profundas transformações na sociedade brasileira. O incentivo à participação da 

sociedade já mostra o novo caminho trilhado para o novo Plano Plurianual, 

diferenciando-o de procedimentos anteriores. 

 

O caráter participativo significa um enriquecimento permanente do 
planejamento e da gestão das Políticas Públicas e marca uma nova 
relação entre Estado e sociedade. De um lado, consolida o Estado 
eficiente, ágil e controlado pelos cidadãos, um Estado adaptado às 
exigências do novo ciclo de desenvolvimento. De outro lado reforça a 
sociedade na perspectiva da cidadania ativa, de um novo contrato 
social, do fortalecimento da democracia em todas as suas 
dimensões, da radicalização do processo democrático como grande 
movimento cultural (PNQ, 2003-2007, p. 17). 

 

 

 A partir dessa nova visão surge o novo PNQ, com o desafio maior de obter 

melhores resultados do que o então extinto PLANFOR. O PNQ manteve os objetivos 

em qual o PLANFOR obteve sucesso, priorizando o estabelecimento de uma 

população-alvo prioritária, atendendo as pessoas que se mostram mais vulneráveis 

no mercado de trabalho, como: trabalhadores sem ocupação; trabalhadores rurais; 

na condição de agricultores familiares e outras formas de produção familiar; pessoas 

que trabalham em condição autônoma, por conta própria, cooperativada, associativa 

ou autogestionada; trabalhadores domésticos, entre outros. 

  

 O novo PNQ - assim chamado por ser totalmente reformulado no momento de 

extinção do PLANFOR - fundamenta-se em seis dimensões principais, são elas: 

política, ética, conceitual, institucional, pedagógica e operacional. Essas seis 

dimensões juntas reforçam o atendimento às necessidades do País quanto a Política 

Pública de Qualificação. 
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 As dimensões formam a grande missão do PNQ, articuladas em conjunto para 

garantir o sucesso do Plano, dentre elas, a que mais se aproxima dos objetivos do 

Plano Plurianual – PPA 2004-20074, chamados de mega-objetivos, é a dimensão 

conceitual do novo PNQ. Ela amplia a visão de inserção social promovendo um 

caráter participativo maior, onde agora compartilha com o indivíduo as questões 

ligadas à sociedade e gestão. 

 

 

No campo conceitual, adquire prevalência de noções como: 
educação integral; formas solidárias de participação social e gestão 
pública; empoderamento dos atores sociais (na perspectiva de sua 
consolidação como cidadãos plenos); qualificação social e 
profissional; território (como base de articulação do desenvolvimento 
local); efetividade social; qualidade pedagógica; reconhecimento dos 
saberes socialmente produzidos pelos trabalhadores (PNQ, 2003-
2007, p.20). 

 
 
 
 Assume este compromisso promissor de fomentar a inclusão em todos os 

níveis, dando preferência de acesso às pessoas mais vulneráveis economicamente 

e socialmente, como os trabalhadores com baixa renda, escolaridade e populações 

sujeitas às diversas formas de discriminação social, como desempregados de longa 

duração, afrodescendentes, indiodescendentes, mulheres, jovens, portadores de 

deficiência, pessoas com mais de quarenta anos e outras (BULHÕES, 2004). 

Mantém também a base de ação do PLANFOR, incentivando a participação de 

atores governamentais e da sociedade civil na definição das ações de qualificação a 

serem desenvolvidas. 

 

 O PNQ ainda busca alcançar os objetivos propostos pelo PLANFOR que não 

obtiveram sucesso, elaborando seus próprios objetivos de forma que se constituísse 

desafios de superação, são eles: 

 

I – A formação integral (intelectual, técnica, cultural e cidadã) dos/as 

trabalhadores/as brasileiros/as; 

                                                 
4 Objetivos do Plano Plurianual – PPA 2004-2007: 1- inclusão social e redução das desigualdades sociais; 2 – crescimento com 
geração de trabalho, emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor das desigualdades regionais; 3 – promoção e 
expansão da cidadania e fortalecimento da democracia. 
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II – Aumento da probabilidade de obtenção de emprego e trabalho decente e 

da participação em processos de geração de oportunidades de trabalho e de renda, 

reduzindo os níveis de desemprego e subemprego; 

III – Elevação da escolaridade dos trabalhadores/as, por meio da articulação 

com as Políticas Públicas de Educação, em particular com a Educação de jovens e 

adultos; 

IV – Inclusão social, redução da pobreza, combate à discriminação e 

diminuição da vulnerabilidade das populações; 

V – Aumento da probabilidade de permanência no mercado de trabalho, 

reduzindo os riscos de demissão e as taxas de rotatividade ou aumento da 

probabilidade de sobrevivência do empreendimento individual e coletivo; 

VI – Elevação da produtividade, melhoria dos serviços prestados, aumento da 

competitividade e das possibilidades de elevação do salário ou da renda; 

VII – Efetiva contribuição para articulação e consolidação do Sistema 

Nacional de Formação Profissional, articulado ao Sistema Público de Emprego e ao 

Sistema Nacional de Educação (PNQ, 2003-2007). 

 

 Este Plano foi então instituído buscando atender uma demanda crescente e 

necessária de qualificação com a visão maior de construção social, não somente 

atendendo as exigências dos postos de trabalho – exigências técnicas - mas 

atendendo também uma exigência de avanço dos trabalhadores, atribuindo um 

caráter emancipatório e sustentável. O PNQ é construído no âmbito do Programa de 

Seguro Desemprego, para a execução de ações de Qualificação Social e 

Profissional – QSP, cujas transferências de recursos do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador – FAT serão efetuadas pelo Departamento de Qualificação da 

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego. 

 

 Essas ações de Qualificação Social e Profissional – QSP, são direcionadas e 

fortalecidas para recompor as lacunas deixadas pelo PLANFOR formatadas com o 

objetivo geral de planejar, articular e financiar a execução de ações de qualificação, 

certificação e orientação profissional, sintonizadas com as políticas de emprego, 

educação e desenvolvimento (LIMA e LOPES, 2005). 
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 Fica evidente um amadurecimento dos programas de qualificação amparados 

pelo FAT. Esses programas se utilizam da experiência do PLANFOR para corrigir e 

buscar melhores resultados, alinhados de forma mais íntima com a concepção de 

qualificação adotada pelo MTE, onde esta qualificação deve ser vista como um 

conjunto de políticas que se situam na fronteira do trabalho e educação. Esse 

conjunto de políticas caminha paralelamente a um projeto de desenvolvimento 

includente, ou seja, um projeto que tenha como meta maior a inserção social, 

buscando alcançar uma melhor distribuição econômica ou redução das 

desigualdades regionais. 

 

 O PNQ é implantado via os Planos Territoriais de Qualificação – PlanTeQs e de 

Projetos Especiais de Qualificação – ProEsQs, programas estes viabilizados com 

convênios entre os executores e o MTE. O PlanTeQ contempla projetos e ações de 

QSP que fazem parte de um Estado ou Município, tendo sempre sua aprovação 

condicionada ao conselho Estadual de Trabalho ou suas Comissões, às quais cabe 

articular e priorizar demandas de QSP levantadas pelo poder público e pela 

sociedade civil organizada e, ainda, supervisionar a execução do Plano. 

 

 Já os Projetos Especiais de Qualificação – ProEsQs, são os responsáveis pela 

elaboração de estudos, pesquisas, materiais técnico-didáticos e metodologias de 

qualificação social e profissional destinadas às populações específicas, ou seja, a 

população prioritária do PNQ. Assume um caráter público e ao mesmo tempo de 

amparo às tecnologias desenvolvidas no âmbito do PNQ. 

 

 O PlanTeQ é voltado exclusivamente para a qualificação social e profissional e 

vinculado sempre ao desenvolvimento do Estado ou Município. Dessa forma se 

pontua claramente o caráter regional do Plano, mostrando a preocupação de se 

atingir melhor à especificidade de cada região, que certamente apresenta uma 

necessidade ímpar devido à grande extensão de nosso país, com sua enorme 

diferença cultural e social. 
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5.4. Caravana do Trabalho 

 

Da carência de se atender a uma demanda específica para cada região, 

desponta o Programa de Qualificação do Governo do Estado de São Paulo – 

Caravana do Trabalho. Esse programa é criado em parceria com a Secretaria de 

Emprego e Relações do Trabalho – SERT e a Fundação Seade. O resultado do 

levantamento desse programa evidencia a precisão de atendimento quanto às 

profissões dos 645 municípios paulistas. A bandeira que se utiliza o programa para 

comprovar sua relevância é a de que não basta promover qualificação profissional, 

mas sim que se criem efetivamente oportunidades aos trabalhadores de acordo com 

a vocação regional e à necessidade do mercado, abrindo espaço, então, para a 

formação de políticas voltadas à geração de emprego e renda, o que reforça a 

dignidade do trabalhador e de cidadania. 

 

Seus objetivos específicos são: 

 

• Oferecer para uma parcela importante da população ativa do Estado 

cursos de qualificação, capacitação e treinamento para o mercado de 

trabalho; 

 

• Tornar os cursos mais sintonizados com as vagas de emprego e mais 

adequados a elas, isto é, aproximar de forma contínua e eficiente a 

oferta e a demanda por trabalho (SÃO PAULO, 2008). 

 

O programa “Caravana do Trabalho” vai de encontro com a atual conjuntura 

econômica e social do País, tendo como grande prioridade a elevação da 

capacidade técnica dos trabalhadores, sendo focada especificamente com as 

tendências e perspectivas do mercado de trabalho local. 

 

Em sua análise demográfica, o programa salienta a grande preocupação com 

a taxa de crescimento populacional, demonstrando que, em seus estudos, fica 

evidente um aumento na população potencialmente ativa (entre 15 e 64 anos) que 

constitui a maior parte da força de trabalho produtiva, passando dos 25 milhões no 
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ano de 2000 para 29,7 milhões estimados em 2010, podendo alcançar ainda 32,9 

milhões em 2020 (SÃO PAULO, 2008). 

 

 Do ponto de vista social, essa expansão populacional cria um leque de 

oportunidades devido a uma conjugação de processos apresentados diante de 

muitas possibilidades no atendimento das demandas sociais, essas possibilidades 

são chamadas de “bônus demográfico”. Ao mesmo tempo, o programa se vê a frente 

de um grande desafio referente ao aspecto econômico, pois uma mudança 

diagnosticada no perfil etário da população (crescimento da população de potencial 

de trabalho) cria fortes impactos sobre a necessidade de ofertas crescentes de 

postos de trabalho, de forma que atenda não somente os desempregados, mas 

também os ingressantes no mercado. 

 

 Esse diagnóstico alerta para um ponto que já a tempo preocupa o governo, a 

defasagem técnica e cultural crescente desde a década de 1980, que impacta de 

forma negativa no progresso do País, abrindo uma lacuna social na população.  

 

Parte significativa da população ativa atual e do futuro próximo 
apresenta grande déficit educacional e de qualificação profissional: 
42% da população paulista com 15 anos e mais sequer havia 
completado o ensino fundamental, em 2006. Mesmo com o ingresso 
das novas gerações mais escolarizadas, o grande estoque 
populacional com baixa escolaridade que permanecerá por longo 
tempo na PEA refreará a redução de tal déficit (SÃO PAULO, 2008, 
p. 18). 

 

 

 Esse déficit educacional interfere diretamente no desenvolvimento da 

sociedade, demonstrando necessidade de pessoal qualificado que dependendo do 

crescimento econômico e da carência de mão-de-obra para atender a esse 

crescimento, podem se generalizar e vir a constituir o que pode ser chamado como 

“apagão de qualificação”. 

  

 O Programa, procurando responder ao seu objetivo no que tange a qualificação 

dos indivíduos, distribuiu os cursos de qualificação em entidades executoras e de 

acordo com o seu público-alvo. Ficou constatado que dentre as entidades que 

ministraram os cursos, foram executados em sua maioria por alguma unidade de 
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administração pública municipal, ficando em menor proporção as unidades 

executoras relacionadas com as entidades sindicais dos trabalhadores e as 

entidades patronais. 

 

 

 
 

Tabela 7 - Distribuição dos Cursos de Qualificação Profissional, segundo Tipo 
de Entidade Executora Estado de São Paulo – 2005-2007 

 
TIPO DE ENTIDADE EXECUTORA 

 

% 

Total 100,0 

Órgão Público Municipal 42,0 

Órgão Público Estadual 3,3 

Entidade da Sociedade Civil 13,5 

Entidade Sindical 3,1 

Entidade Patronal 2,1 

Sistema S 36,0 

Fonte: Fundação Seade. Pesquisa Municipal Diagnóstico para qualificação Profissional – 2008 
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Tabela 8 - Distribuição dos Cursos de Qualificação Profissional, segundo 
Público-Alvo Estado de São Paulo – 2005-2007 

 
PÚBLICO-ALVO 

 

% 

Total (1) 100,0 

Jovens 10,0 

Desempregados 7,9 

Idosos 0,5 

Deficientes 0,3 

Mulheres 13,1 

Empreendedores/Micro e Pequenos Empresários 6,8 

Grupos Ocupacionais 8,7 

População em Geral 52,4 

Sem informação 0,2 

Fonte: Fundação Seade. Pesquisa Municipal Diagnóstico para qualificação Profissional – 2008 

 

Quanto ao seu público-alvo, ficou comprovado que a maior parcela dos 

cursos oferecidos, pouco mais da metade, atendeu a população em geral não tendo 

então uma clientela prioritária. Para se obter o sucesso esperado pelo programa, 

alguns acertos devem ser feitos no que tange o dimensionamento do número de 

vagas para diferentes públicos-alvos, ajustando, conseqüentemente, o conteúdo dos 

cursos a serem ministrados (SÃO PAULO, 2008). 

 

5.5. O IEPE 

 

O IEPE – Instituto de Estudos e Pesquisas dos Trabalhadores no Setor 

Energético, criado em 1994, surge em um momento crucial de formação para os 

trabalhadores, principalmente os trabalhadores do setor energético que passam a 

conviver com a privatização das empresas energéticas rondando as portas do seu 

trabalho. Esse cenário projeta o grande desafio que o IEPE encontrou já no início de 

sua constituição, direcionando seus objetivos para a pesquisa perante o mercado de 

energia elétrica, com suas perspectivas e seus obstáculos. 
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Desde então o IEPE se organiza de forma a melhor amparar os trabalhadores 

do setor, antecipando-se às necessidades de capacitação que a nova demanda viria 

a exigir, não somente atendendo estes empregados em seus postos de trabalho, 

mas sim os preparando para novas e maiores exigências, com um olhar mais amplo, 

determinando passos largos para vencer a rapidez com que aponta o mercado.  O 

Instituto cresce e recebe uma grande parcela de trabalhadores que se movimentam 

em busca da qualificação e requalificação, com esta crescente procura o IEPE 

alcança rapidamente o número de 25.000 associados, o que se mantém até os dias 

atuais. 

O IEPE está estruturado em departamentos que interagem entre si, visando a 

consecução de seus objetivos, quais sejam: 

• Coordenação e Planejamento de Ações Estratégicas que contribuam para o 

empoderamento do trabalhador; 

• Sistematização de experiências, programas e projetos relativos ao Mundo do 

Trabalho e ao Setor Energético; 

• Fomento a Pesquisa, Estudos e Informação que tratem das temáticas do 

Mercado de Trabalho, da Organização Sindical e das questões que envolvem 

a vida do trabalhador de uma forma geral; 

• Qualificação e Requalificação Profissional; 

• Formulação e Implementação de Programas Sociais; 

• Promoção de Eventos (seminários, congressos, workshops) voltados para as 

temáticas gerais e específicas do Setor Energético e do Mundo do Trabalho; 

 

5.5.1. Programas e Projetos Desenvolvidos pelo IEPE 

 

  O IEPE atua nacionalmente em parceria com empresas estatais, privadas e 

órgãos do governo, buscando sempre oferecer aos trabalhadores um meio de 

qualificação que os remeta às atuais necessidades do mercado. Para alcançar seu 

objetivo maior de pesquisa e qualificação o Instituto integra a base de executores 
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dos programas oferecidos pelo governo com recursos do FAT e de outros órgãos 

destinados à capacitação profissional. 

 

 

5.5.1.1. Plano Estadual de Qualificação do Estado de São Paulo 

 

O IEPE é uma das entidades executoras do PEQ - Plano Estadual de 

Qualificação desenvolvido pela Secretaria Estadual de Emprego e Relações do 

Trabalho (SERT) no âmbito da Política Nacional de Qualificação do Ministério do 

Trabalho. 

De 1996 a 2007 o IEPE certificou 5.484 trabalhadores nos seguintes cursos: 

• Espanhol 
• Inglês 
• Telemarketing 

• Telefonia 
• Informática 
• Eletricidade Básica 
• Eletricidade Residencial e Predial 
• Qualidade de Atendimento ao Cliente 

 

 

5.5.2. Educação a Distância (EAD) para Gestores de Políticas Públicas 

 

 

O IEPE está desenvolvendo o “PROJETO PANGEA”, projeto organizado no 

âmbito do PNQ - Plano Nacional de Qualificação do Ministério do Trabalho, na linha 

de ação do ProEsQ – Projetos Especiais de Qualificação.  

O Projeto Pangea consiste no desenvolvimento de uma metodologia de ensino 

á distância no sistema Linux voltado para gestores de políticas públicas, 

prioritariamente membros das comissões municipais de emprego em doze Estados: 
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São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Distrito Federal, Minas Gerais, Pará, Bahia, 

Santa Catarina, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Ceará e Amazonas. 

 

5.5.3. Programa Universidade Aberta para a Maturidade 

 

Projeto específico, de caráter sócio-educativo para a maturidade, constitui-se 

de uma programação de atividades sociais, educacionais e culturais voltado para os 

trabalhadores aposentados do Sindicato dos Eletricitários. 

Desenvolvido desde 2004, atendeu 40 associados em cursos/ações de:  

 

• Cultura; 

• Criatividade e Artes em geral; 

• Comunicação; 

• Estudos de Saúde e Psicológica; 

• Qualidade de Vida; 

• Cidadania; 

• Direito dos idosos; 

• Nutrição e Saúde; 

• Controle de Stress; 

• Canto Coral e Danças; 

• Biodança; 

• Informática. 

 

5.5.4. Programa de Qualificação e Requalificação para Trabalhadores 

Empregados 

 

O IEPE desenvolve uma programação visando a qualificação e/ou 

requalificação dos trabalhadores empregados buscando a manutenção do posto de 

trabalho destes nas empresas do setor energético.  
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Até 2007 atendeu mais de 7.615 associados encaminhados pela Eletropaulo e 

empresas prestadoras de seus serviços nos seguimentos dos cursos de: 

• Corte e Religa 

• CMRDA 

• Linha Viva 

• Direção Defensiva 

• NR-10 

• Poda de Árvore 

 

Dentro do setor elétrico, setor este específico da categoria a qual o Instituto foi 

criado, o IEPE desenvolveu parcerias com as empresas energéticas para a 

qualificação e requalificação dos seus trabalhadores. Além da parceria com as 

empresas privadas Start, Medral, Eletropaulo e Sinergia, o Instituto ofertou no 

mesmo período vagas para a comunidade em geral, respondendo também ao seu 

objetivo de inserção social. 
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Tabela 9 – Programa de Formação de Trabalhadores do Setor Elétrico 

Entre 2006 e 2008 o IEPE capacitou mais de 9.400 treinandos nos seguintes cursos: 

MODALIDADE CURSO QUANTIDADE 
DE TURMAS 

PÚBLICO / EMPRESA 

Abertos NR 10 / Corte e 
Religa 

44 turmas Comunidade em geral 

In Company NR 10 / Corte e 
Religa / Linha Viva / 
CMRDA / CMLTA e 

CMRDS 

40 turmas Start, Eletropaulo, 
Medral, Sinergia e 

várias outras 
empresas. 

Fonte: Adaptação do autor: IEPE - Instituto de Estudos e Pesquisas dos Trabalhadores no Setor 
Energético 

 

5.5.5. Programa de Ensino a Distância 

 
 

O IEPE readequou toda a sua infra-estrutura de tecnologia para enfrentar o 

grande desafio da Educação à Distância - EAD. A proposta do PROJETO PANGEA 

em parceria com o Ministério do Trabalho está assentada nesta modalidade de 

Educação. 

A equipe técnica do IEPE desenvolveu o PROGRAMA DE EAD do curso “NR 

10 SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE”, constitui-

se de um programa curricular estabelecido pela Norma Regulamentadora N° 10 

(NR-10) em portaria de n° 598 de 7/12/2004 que reza em seu item 10.8.8 “Os 

trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem possuir 

treinamento específico sobre os riscos decorrentes do emprego da energia elétrica e 

as principais medidas de prevenção de acidentes em instalações elétricas (...)”. 

O IEPE está buscando parceria com outras entidades do poder público e 

privado para implementar este projeto em todos os Estados brasileiros, visando 

assim contribuir para maior democratização do acesso a capacitação pelos 

trabalhadores do setor energético, viabilizando garantias concretas de sua 

permanência no emprego, já que esta capacitação é pré-requisito legal. 
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5.5.6. Programa de Qualificação e Atualização Profissional Permanente 

 

O IEPE mantém uma programação permanente, aberta a todos os associados, 

dependentes e a comunidade em geral. Objetiva a qualificação e a atualização em 

temáticas do Mundo do Trabalho e do Setor Energético. Atendeu desde 2003 mais 

de 1.000 (mil) trabalhadores em cursos de: 

• Perícias e práticas de Cálculos na Justiça do Trabalho 

• Telemarketing 

• NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade 

• NR 5 – Atualização para Integrantes de Cipa 

• Informática 

• Saúde e Segurança do Trabalho 

• CMLTA – Construção e Manutenção de Linha de Transmissão Aérea 

   

5.5.7. Convênios e Parcerias 

 

O IEPE vem firmando convênios com universidades, faculdades e instituições 

de educação visando estabelecer ações que contribuam para a elevação da 

escolaridade de seus associados e dependentes. Nesta perspectiva, foi firmado 

termo de cooperação com várias instituições a fim de facilitar o acesso ao 

conhecimento, contribuindo também para sua qualificação. 

 

5.5.8. Desenvolvimento de Políticas Públicas de Economia Solidária 

 

Em parceria com a Secretaria Municipal de Trabalho de São Paulo, o IEPE 

está iniciando a sua participação nas políticas públicas de economia solidária, 

dentro da estratégia paulistana de incubação de empreendimentos. 
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Para tanto, formulou o PROJETO PILOTO DE IMPLANTAÇÃO DE “NÚCLEOS 

DE PRODUÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS”, que desenvolverá um sistema de 

intermediação de trabalhadores autônomos (eletricistas, pequenos reparos da 

construção civil, cuidador de idosos, domésticas e diaristas) num processo que 

envolve formação profissional, credenciamento, captação de vagas, intermediação 

e incubação de cooperativa. 

Com esses programas o IEPE obtém maior participação na capacitação dos 

trabalhadores, devido não somente à necessidade da mão-de-obra do setor elétrico 

em específico, mas sim de uma necessidade macro, ultrapassando os muros do 

setor de eletricidade e adquirindo corpo perante a sociedade. Visão esta que 

procura atender uma carência maior dos que sofrem com a falta de qualificação 

profissional interferindo na manutenção dos seus postos de trabalho e também na 

manutenção do seu contexto social, sejam eletricitários ou não. 
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6. METODOLOGIA 

 

 

 Este capítulo apresenta a metodologia da pesquisa utilizada para verificar se os 

programas de preparo aplicados e desenvolvidos pelos sindicatos contribuem na 

qualificação dos trabalhadores e se com tais ações alcançam maior resultado 

possibilitando a inserção, ou permanência, dessas pessoas no mercado de trabalho, 

contribuindo assim para a formação do cidadão. 

  

(...) metodologia corresponde a um conjunto de procedimentos 
utilizados por uma técnica, ou disciplina, e sua teoria geral. O método 
pode ser considerado uma visão abstrata da ação, e a metodologia, 
a visão concreta da operacionalização (BARROS e LEHFELD, 2000, 
p. 7). 

 

 

 Assim, a metodologia é a explicação detalhada a ser desenvolvida, ou seja, 

aplicada sobre um método ou caminho do trabalho de pesquisa. 

 

6.1. Dados Secundários – Constructo Teórico 

 

O estudo desenvolveu-se a partir do levantamento dos planos vinculados ao 

Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, que formam a base de capacitação 

profissional proposta pelo Governo.  Os programas em concordância com o que o 

estudo se propõe são: Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador – PLANFOR, 

Plano Nacional de Qualificação – PNQ e o “Diagnóstico para o Programa Estadual 

de Qualificação Profissional - Caravana do Trabalho”, desenvolvido pela Fundação 

Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) e pela Secretaria do Emprego e 

Relações de Trabalho (SERT).  

Foram utilizados dados secundários levantados nas seguintes fontes: Instituto 

de Estudos e Pesquisas do Setor Energético (IEPE), Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE) entre outros.  
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Para Chizzotti (2006): 

(...) as informações podem provir de observações, de reflexões 
pessoais, de pessoas que adquiriram experiências pelo estudo ou 
pela participação em eventos, ou ainda do acervo de conhecimentos 
reunidos em bibliotecas, centros de documentação bibliográfica ou 
de qualquer registro que contenha dados (CHIZZOTTI, 2006, p. 16). 

 

 

A análise inicial dar-se-á no cruzamento dos dados apurados no programa 

“Caravana do Trabalho” do Governo do Estado de São Paulo, do “Anuário 2007 de 

Qualificação Social e Profissional” do DIEESE e os dados disponibilizados pelo IEPE 

como órgão gerador dos programas de qualificação desenvolvidos e financiados 

pelo Estado, além do novo PNQ e do PLANFOR. Esta análise visa detalhar, por 

meio de uma pesquisa qualitativa descritiva, as necessidades levantadas pelo 

Governo Estadual e os programas de qualificação profissional aplicados pelo IEPE. 

A coleta de dados dar-se-á por pesquisa documental e bibliográfica em fontes 

públicas. Feito o tratamento, a análise poderá ser complementada com informações 

obtidas durante o processo de coleta de dados. 

 

6.2. Entrevista em Profundidade 

 

Também foi aplicada uma entrevista em profundidade com os presidentes de 

três instituições voltadas à área sindical. O presidente do Sindicato dos Eletricitários 

de São Paulo (STIEESP), o presidente do Instituto de Estudos e Pesquisas do Setor 

Energético (IEPE) e o presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT). 

É de grande importância obter diretamente dos presidentes destas três 

instituições, através de narrativa oral5, o diagnóstico das ações sindicais perante o 

atual quadro de desemprego que enfrenta o nosso país, quer seja pela falta de 

                                                 
5
 Entende-se por narrativa oral o texto transcrito de origem vocal, com a presença de um narrador que participa como 

protagonista ou não, mas que imprime seu ponto de vista, com lugar de enunciação marcado no texto por elementos dêiticos. 
Pode retratar um mundo mais coletivo (mitos, lendas) ou mais individual (história de vida), em que a memória e a experiência 
estão presentes na sua produção e circulação (Fernandes, 2004).  
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qualificação, quer seja pela ausência de empregos formais. A entrevista se mostra 

vital para este estudo, permitindo avançar ainda mais ao tema sindicato-cidadão. 

 

   

A entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma 
delas obtenha informações a respeito de determinado assunto, 
mediante uma conversação de natureza profissional. É um 
procedimento utilizado na investigação social, para a coleta de dados 
ou para ajudar no diagnóstico ou no tratamento de um problema 
social (LAKATOS, 2001, p. 195). 

 

 

 Diante do exposto acima, o método da entrevista se mostra ainda mais 

relevante para este trabalho, tornando possível uma melhor percepção do que 

realmente afeta a questão do indivíduo no que tange as relações de trabalho e 

também as relações sociais. Para Gil (2002, p. 117), a entrevista é: “parcialmente 

estruturada, quando é guiada por relação de pontos de interesse que o entrevistador 

vai explorando ao longo de seu curso”. Este método, aplicado diretamente com os 

agentes responsáveis pelos planos de recolocação - os presidentes das entidades, 

possibilitará além da experiência de campo, agregar a este estudo a vivência de 

anos à frente de entidades sindicais, lutando por melhores condições de vida e de 

trabalho. 

 

6.3. Delimitação do Estudo 

 

O presente estudo restringe-se ao setor sindical brasileiro, especificamente o 

Sindicato dos Eletricitários de São Paulo, entidade localizada no Estado de São 

Paulo, filiada à União Geral dos Trabalhadores (UGT). Aqui escolhida por 

representar uma categoria ímpar nas relações de trabalho no Estado de São Paulo, 

os eletricitários, juntamente com seu Instituto de Estudos e Pesquisas do Setor 

Energético e juntos contribuírem para melhor entendimento do tema sindicato-

cidadão. Este trabalho tem seu início a partir da década de 1990, quando ocorre a 

privatização de parte do setor elétrico paulista, alterando o quadro de sindicalizados 

de forma abrupta, conduzindo esse sindicato e esse instituto a repensar suas 

estratégias para a classe que representam. Como data final do trabalho, deve-se 
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levar em conta o ano de 2007, que até o presente momento teve seus dados 

disponibilizados pelas instituições aqui estudadas. 
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7. ANÁLISE DOS PROGRAMAS E ENTREVISTAS 

 

 O propósito deste capítulo é o de apresentar os dados obtidos dos programas 

de qualificação, seus objetivos e sua estrutura e também a análise das entrevistas 

com os principais atores da área sindical. Buscando com isso fazer relações com o 

referencial teórico com vistas ao auxílio de responder aos objetivos do presente 

trabalho. 

7.1. Os Programas 

  

Os programas apresentados foram escolhidos dentro de uma relação lógica de 

estrutura, em sua maioria financiados pelo FAT e apoiados de alguma forma pelo 

Governo. Esses programas têm em comum o objetivo maior de preparar pessoas 

para o mercado de trabalho, na tentativa de alimentar a força produtiva do País que 

sofreu grande interferência externa e vem perdendo seu espaço devido ao grande 

avanço tecnológico e produtivo. 

 Os recursos do FAT são os principais agentes de geração de emprego e 

renda, e estão divididos entre as ações do programa do Seguro Desemprego e do 

programa de Geração de Emprego e Renda.  É importante ressaltar que é desta 

base em que se apóia toda a estrutura governamental procurando atender a uma 

lacuna social, bem como a capacitação de sua mão-de-obra. Do tripé básico do 

programa do Seguro Desemprego é que sai o seu braço responsável pela política 

de qualificação social e profissional destinadas ao PNQ.  

Profissional porque busca qualificá-los ou requalificá-los para o mercado de 

trabalho, segundo a demanda imposta pelo ambiente produtivo. Social porque tem 

como característica uma visão maior, de priorizar as pessoas discriminadas no 

mercado de trabalho, por questões diversas, que provocam a sua exclusão social. 

 O entendimento dessas ações parte de um contexto macro, sintonizadas com 

o Plano Plurianual. Delas é que se procura alcançar as ferramentas para o 



 96

desenvolvimento e atendimento dos objetivos colocados pelo Governo. A inclusão 

social e a redução das desigualdades sociais é um dos principais objetivos 

lançados pelo Governo no seu PPA 2004-2007 que contempla também a promoção 

e expansão da cidadania e o fortalecimento da democracia. O caminho para os 

próximos anos, ainda se mostra dentro do mesmo contexto, em seu PPA 2008-

2011 o objetivo central é o desenvolvimento com inclusão social e educação de 

qualidade. Fica evidente a preocupação do governo com a educação, mostrando 

que a base para o progresso da nação se faz necessária de investimentos nessa 

ordem. 

 O PLANFOR foi um dos primeiros programas voltados totalmente para a 

capacitação profissional e social como forma de inclusão e alcance da cidadania. 

Buscou o alcance de suas metas amparado em objetivos totalmente voltados para a 

formação profissional, priorizando, dessa forma, combater o desemprego e a 

pobreza e o aumento da possibilidade de se obter trabalho, ficando evidente assim 

a sintonia com o PPA 2004-2007, onde a inclusão social e a redução das 

desigualdades são princípios básicos para a expansão da cidadania. Colocado na 

condição de um novo conceito, por compreender melhor as demandas do mercado, 

o PLANFOR se lança em uma nova perspectiva, contemplando em sua grade de 

habilidades, noções relevantes para a inclusão das pessoas, fomentando questões 

voltadas à cidadania. 

 Algumas falhas levaram a sua extinção, deixando clara a necessidade de 

ajustes quanto à articulação do que foi proposto, e também do entendimento de 

uma concepção mais ampla que atingisse o indivíduo de forma completa e não 

somente em habilidades específicas. Caminho esse trilhado pelo plano 

comprometendo sua proposta inicial de qualificar de forma mais educativa, 

esforçando-se em contemplar a formação do cidadão. 

 Na tentativa de evoluir com as propostas que deixaram de ser atendidas, 

busca-se preencher o vácuo deixado pelo plano anterior (PLANFOR), utilizando-se 

da plataforma do PNQ. O grande diferencial entre os dois planos é de o PNQ se 

apresentar ainda melhor sintonizado com o Plano Plurianual e ser dividido agora em 

dimensões, levando-o a um caráter mais participativo. Em seus objetivos pode-se 



 97

perceber a evolução conceitual do plano, tendo agora ampliados os desafios em 

relação ao antigo PLANFOR.  

O PNQ entende a necessidade de contemplar melhor o indivíduo, inserindo 

em suas propostas de capacitação a formação integral que garante melhores 

possibilidades de constituição cidadã por oferecer além da qualificação profissional, 

princípios educacionais. Retomando o que já foi discutido em capítulos anteriores, 

em um País capitalista essa base educacional é parte do processo de construção 

da cidadania.  

 Outro ponto de destaque do PNQ é seu entendimento quanto à edificação 

social, adquirindo uma visão sustentável do indivíduo antes direcionada somente 

para o preparo técnico dos treinandos. Também pode ser considerada como ponto 

positivo deste Plano a descentralização dos programas de capacitação, atribuindo 

um caráter emancipatório perante as entidades executoras. Implanta-se seus 

trabalhos por intermédio das ProEsQs, tanto os projetos como as ações 

relacionadas a um Estado ou Município. Permitindo com essa postura alcançar 

melhores resultados já que estimula a regionalidade, qualificando e requalificando 

de acordo com a carência regional. 

 Essa mesma medida de regionalidade pode proporcionar uma falha no 

programa do PNQ, remetendo-o ao principal erro do PLANFOR. A partir do 

momento que se concentrou nas carências do Estado ou Município, voltou-se a 

praticar as mesmas ações que esgotaram o PLANFOR, capacitando as pessoas 

com um olhar muito mais técnico, de acordo com a necessidade para o 

desenvolvimento apenas daquele local em específico e não desenvolvendo então 

noções para a construção do cidadão. 

 Deste mesmo ponto de entendimento, o Governo do Estado de São Paulo 

lança o programa de qualificação Caravana do Trabalho, focando somente o Estado 

e permitindo assim um olhar mais específico da região. Para a formulação deste 

plano, foram executadas diversas pesquisas com os prefeitos na tentativa de 

mapear as dificuldades e também as demandas do Município. Do ponto de vista de 

inserir o indivíduo na sociedade mediante sua qualificação e conseqüente emprego, 

o programa se posiciona certamente como um projeto sólido, com dados 
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estatísticos levantados por institutos de renome. Quanto à formação que promova a 

este treinando questões de cidadania, novamente se esbarra nas dificuldades ou 

falhas dos outros programas. 

 O direcionamento dos programas parece sempre caminhar no sentido único 

do resultado quantitativo, ou seja, número de inscritos e de egressos do programa, 

não tendo então uma preocupação voltada para o lado comportamental, da 

formação social, com encaminhamento para a construção do cidadão. Esse caráter 

técnico dos programas de qualificação profissional é indiscutível na maioria dos 

programas ofertados, tendo como entendimento que só a capacitação é o bastante 

para a inclusão social e o conseqüente fomento à cidadania. Contempla assim a 

defasagem técnica e não prioriza a defasagem cultural, que certamente é a 

responsável pela nutrição de uma sólida formação. 

 Outro fator em comum nos programas é a pouca participação de entidades 

sindicais. Elas representam a menor parcela dentre as unidades executoras dos 

programas. Em levantamento do DIEESE para os programas do PNQ é 

incontestável a pouquíssima participação dessas entidades. 
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Tabela 10 – Distribuição dos Educandos Inscritos nos Cursos do PNQ por 

Tipo de Instituição Executora – Brasil 2004-2006 (em %) 

Tipo de instituição executora 2004 2005 2006 

Associação comunitária (1) 5,6 6,6 9,7 

Associação de produtores 2,0 1,7 1,8 

Empresariais 4,8 4,0 3,6 

Escolas técnicas públicas 2,8 3,8 2,8 

Especializadas em qualificação 
social e profissional (3) 

9,7 7,3 11,2 

ONGs 20,1 19,8 22,2 

Outras 7,0 10,6 14,6 

Sistema S 28,4 32,6 24,2 

Sindicais (2) 12,2 8,3 8,3 

Ensino superior (4) 7,4 5,3 2,7 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

Fonte: DIEESE 2007 (elaboração). MTE/Sigae. Base de Gestão da Qualificação. 

Notas: (1) Inclui instituições religiosas e grupos de afinidades 

(2) Inclui centrais sindicais, escolas, instituições, fundações, confederações, 
associações e outros 

(3) Inclui fundações, instituições e escolas 

(4) Inclui universidades, institutos, faculdades e fundações 

Obs.: Dados parciais 

  

 

 Exatamente aproximado ao mundo sindical é que se deveria sustentar grande 

parte das ações voltadas para a qualificação profissional, haja vista a pequena 

distância dos sindicatos com as empresas, com os trabalhadores, o governo e a 

sociedade, formando um elo importante para a construção de ações fortes que 

possibilitem o desenvolvimento dos cidadãos. 

 Pode-se relacionar essa pequena parcela de sindicatos como executores dos 

programas com as idéias do Presidente do IEPE. Para ele esses programas 

atendem primeiramente um objetivo político. Segundo Duran (2008), “esse é um 
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processo político, na verdade quem ganha são as centrais e as centrais repassam 

isso para os sindicatos, são interesses políticos” (informação verbal)6. 

 Outro aspecto que pode justificar essa baixa participação sindical é destacado 

por Ricardo Patah, Presidente da UGT – União Geral dos Trabalhadores. Para ele, 

em específico no Brasil, os sindicatos perderam muito espaço para as ONGs pela 

falta de uma participação mais próxima da sociedade. 

 

(...) o movimento sindical no mundo, não só no Brasil, perdeu muito 
espaço para as ONGs. O movimento sindical nos idos dos anos 
1970, no caso específico do Brasil, encantava os trabalhadores 
tanto que graças a esse movimento e a essa interatividade que 
conseguimos derrubar a ditadura. De lá prá cá se acomodou muito e 
só no Brasil tem mais de 2000 ONGs, algumas sérias, mas muitas 
ONGs que tem também o interesse exclusivo de ter visibilidade 
política ou visibilidade financeira, para pegar dinheiro mesmo 
(informação verbal)7. 

 

 Além do propósito de um objetivo político ou da perda de campo para as 

ONGs é importante ressaltar a condição dos sindicatos a décadas atrás, quando 

suas pautas se empenhavam em discutir quase que somente questões econômicas 

com uma posição mais aguerrida. Esse novo momento vivido pelo País é também 

um novo momento para as entidades sindicais, que devem se empenhar nas 

questões relativas à qualificação alcançando credibilidade para tal formação. 

 Nesse sentido é que se constituiu o IEPE, antecipando-se às necessidades do 

seu próprio setor, eletricidade, mas ao mesmo tempo ao processo de globalização 

que influenciou fortemente na dinâmica emprego/trabalho de todo o País. Surgiu 

com uma estrutura diferenciada dos outros planos por tratar-se de um setor em 

especial e com um programa voltado para ações estratégicas do mercado de 

trabalho e da organização sindical. Talvez este aspecto de estudos do trabalhador e 

do sindicato seja um sinal positivo deste plano, pois participa ao treinando aspectos 

                                                 
6 Entrevista com Antonio Carlos Lima Duran, concedida ao pesquisador em dezembro de 2008. Encontra-se nos anexos. 
7 Entrevista com Ricardo Patah, concedida ao pesquisador em dezembro de 2008. Encontra-se nos anexos. 
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das relações de trabalho, seus direitos e suas obrigações perante a organização e 

perante a sociedade, que certamente contribuirão para a formação do cidadão. 

 Dentre os seus objetivos a qualificação, requalificação profissional e a 

implementação de programas sociais os eleva a um grau de proximidade com os 

outros planos no aspecto da capacitação. Se não tratar com maior empenho essa 

proximidade, possivelmente resultará no que foi o foco de outros planos, de uma 

qualificação muito mais técnica do que cultural e social. Nessa mesma vertente de 

qualificação técnica o IEPE participa do programa de Qualificação do Estado de 

São Paulo, além de desenvolver, amparado pelo PNQ o Projeto PANGEA, esse 

articulado pelo ProEsQ. 

 Uma vertente social é proposta pelo IEPE contemplando o público da terceira 

idade oferecendo atividades sociais para atender as pessoas aposentadas ligadas 

ao Sindicato dos Eletricitários de São Paulo, mostrando uma preocupação com as 

pessoas que não fazem mais parte da força produtiva, mas devem de alguma forma 

ter atividades que os mantenham dentro da sociedade como indivíduos ativos com 

qualidade de vida.   

Essa preocupação é bastante relevante, o que facilita o desenvolvimento dos 

cursos específicos para a necessidade deste público, tornando-os muito mais 

produtivos e mais certos do retorno proposto. Fica claro que quando se trata desta 

classificação, de idade, dependendo do que se propõe para ser aplicado no 

programa de qualificação, a diferença etária pode em muito prejudicar o resultado, 

pois certamente a defasagem cultural interfere no aprendizado de toda a turma de 

treinandos, criando então um hiato na proposta oferecida. O próprio Duran (2008) 

alerta para este problema quando afirma em relação aos antigos cursos do 

PLANFOR, “havia exageros porque você tinha pessoas com 15 anos, 12 anos e 

pessoas com 50 e 60 anos e a coisa ficava meio diferenciada” (informação verbal)8. 

 Para melhor entender essa questão, se torna importante os dados 

apresentados pelo DIEESE quanto à distribuição por faixa etária dos concluintes do 

PNQ, conforme mostra a tabela 11. 

                                                 
8 Entrevista com Antonio Carlos Lima Duran, concedida ao pesquisador em dezembro de 2008. Encontra-se nos anexos. 
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Tabela 11 – Distribuição dos Educandos Concluintes dos Cursos do PNQ 

por Faixa Etária – Brasil 2006 (em %) 

Brasil 10 a 17 
anos 

18 a 24 
anos 

25 a 39 
anos 

40 a 59 
anos 

60 
anos 
ou 

mais 

TOTAL 

TOTAL 12,0 39,0 32,9 14,8 1,3 100,0 

Fonte: Adaptação do autor. DIEESE 2007 (elaboração). MTE/Sigae. Base de Gestão da 
Qualificação. 

 

 Na tentativa de fortalecer o que está sendo discutido, mostra-se evidente que 

existe uma pequena parcela de crianças e adolescentes (10 a 17 anos) que estão 

dentro dos programas de capacitação não respeitando uma grade mais coesa entre 

faixa etária e reais necessidades de cada indivíduo, pode então existir uma 

dificuldade de se obter os resultados esperados já que certamente devido a essa 

diferença de idade, a defasagem se faça de outras necessidades. 

 Essa estrutura desenvolvida pelo IEPE, que tem como estratégia a de 

disponibilizar seus programas de acordo com a necessidade da região, de cada 

faixa etária e ainda de cada empresa faz com que ele se diferencie dos demais 

programas demonstrando a seriedade de uma entidade sindical, que pode se 

manter à frente do desenvolvimento não só de uma categoria, mas sim de toda a 

comunidade. 

 A preocupação que demonstra esse Instituto com a qualificação se torna claro 

quando ele trata da requalificação dos trabalhadores empregados e da atualização 

profissional permanente, pois além de preparar as pessoas que estão empregadas 

e fazem parte da alguma empresa conveniada, o IEPE ainda oferece o mesmo 

curso para toda a comunidade, entendendo que os muros da instituição IEPE 

devem ser ultrapassados, alcançando a comunidade local. Com esta posição e com 

o que se propõe o programa, o IEPE dá um passo à frente na inserção social, 

promovendo questões de cidadania entre seus educandos. 
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Durante um bom tempo o sindicato através do próprio IEPE se 
importou em tornar as pessoas cidadãs, tanto é que existem cursos 
oferecidos para a comunidade a custo praticamente de manutenção, 
em torno de 10% de lucro para pagar a parte administrativa, sendo 
que deste grupo, 60 a 70% ou às vezes até mais já saem 
empregados, além do que neste grupo fala-se também em ética, no 
papel dele perante a comunidade (informação verbal)9. 

 

 Essa postura vinda de uma entidade sindical mostra o quanto pode e deve 

evoluir o movimento sindical em prol da classe trabalhadora, com vistas à sua 

manutenção e seu desenvolvimento nas relações de trabalho, não apenas como 

uma entidade representativa e auditora, mas sim como um órgão que se preocupa 

com o indivíduo dentro e fora do seu posto de trabalho. Talvez esse posicionamento 

seja um exemplo para o Governo da relevância dessas entidades na participação e 

execução dos programas de qualificação social e profissional. 

 

7.2. As Entrevistas 

  

As entrevistas seguiram a mesma relação lógica aplicada nos programas, 

sendo escolhidos os presidentes das entidades sindicais que participam – 

teoricamente – de uma única ideologia sindical e de mesmo entendimento quanto à 

relação capital/trabalho. Foram escolhidos respeitando a uma hierarquia dessas 

entidades, com a Central Sindical assumindo a posição de maior força e 

concentração de sindicalizados, no caso a União Geral dos Trabalhadores - UGT, 

seguindo com o Sindicato dos Eletricitários de São Paulo, filiado à UGT e por último 

o Instituto de Estudos e Pesquisas do Setor Energético - IEPE. Todos eles 

vinculados por uma mesma bandeira, a de defesa dos interesses do trabalhador. 

 Como representante de uma Central Sindical foi entrevistado Ricardo Patah, 

atual presidente da UGT e também do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, 
                                                 
9 Entrevista com Antonio Carlos Lima Duran, concedida ao pesquisador em dezembro de 2008. Encontra-se nos anexos. 
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este último não foi alvo deste estudo. Patah é formado em Administração de 

empresas pela PUC e em Direito pela Universidade São Judas, participa do 

movimento sindical desde a década de 1980 e a partir de 1991 se tornou um 

sindicalista licenciado para se dedicar plenamente ao movimento.  

Representando o sindicato, Carlos Alberto dos Reis, presidente do Sindicato 

dos Eletricitários de São Paulo. Carlão, como é conhecido, não concluiu o ensino 

superior e se embrenhou no movimento sindical desde 1988, iniciando como diretor 

de base suplente no próprio Sindicato dos Eletricitários. Por último nessa hierarquia 

e não por importância de estudo, foi entrevistado Antonio Carlos Lima Duran, 

presidente do IEPE. Trabalha na área de Recursos Humanos há 50 anos e 

ingressou no movimento sindical na década de 1990, correspondendo a dezoito 

anos de participação direta no sindicato. Duran lamenta não ter vivido os tempos 

efervescentes do sindicalismo da década de 1970. 

 A UGT é a mais nova entidade dentre as três consultadas, desenvolve seu 

projeto baseado no sindicato-cidadão, na verdade, nasceu defendendo essa 

bandeira que, segundo o seu presidente, define-se por dois sentimentos 

importantes, o da solidariedade e o da unidade. Para Patah ambos os sentimentos 

se completam quando são vistos na busca constante de defesa das necessidades 

dos trabalhadores enquanto cidadãos. 

 

A UGT já nasceu em outro sentido, nasceu da unidade e da 
solidariedade, porque nós interpretamos que quanto mais força uma 
atividade sindical tiver o trabalhador com certeza será melhor 
representado (informação verbal)10. 

 

 Quando se refere à questão de ter como bandeira o sindicato-cidadão, Patah 

coloca como sentimento mais importante dentro deste contexto, o de buscar 

alternativas para que o trabalhador seja contemplado em suas necessidades mais 

básicas, e aí se encontra em primeiro lugar a educação. 

                                                 
10 Entrevista com Ricardo Patah, concedida ao pesquisador em dezembro de 2008. Encontra-se nos anexos. 
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Às vezes certas empresas chamam aí para contratar duas ou três 
vagas mil pessoas, e nenhuma delas conseguem contemplar as 
necessidades porque elas estão desqualificadas nas necessidades 
que hoje, a tecnologia avançada nos traz. A educação é a pedra 
fundamental, é a bandeira especial que a UGT empunha 
(informação verbal)11. 

 

 

 Patah vai ainda mais longe, coloca como fundamental para a edificação do 

cidadão, no âmbito da igualdade de seus direitos, a democracia, que oferece a 

possibilidade de se construir essa igualdade. A sociedade cidadã é uma sociedade 

democrata, onde são reconhecidos direitos fundamentais aos indivíduos dessa 

sociedade e dentre estes direitos a educação é fator primordial, pois promove a 

conquista tanto da democracia quanto da cidadania (BOBBIO, 1992; PORTELA, 

2000; TOURAINE, 2000). 

 Participando da mesma idéia do Patah, Antonio Carlos dos Reis, presidente 

do Sindicato dos Eletricitários de São Paulo, corrobora dizendo que é mais que 

necessário se tratar de educação para a classe trabalhadora, pois se não se 

acompanhar a evolução que predomina o mercado, certamente este indivíduo 

estará fardado ao desemprego. Para o sindicalista, “se os sindicatos não se 

esforçarem, não trabalharem para manter esses trabalhadores, principalmente nas 

áreas mais técnicas como, por exemplo, a nossa, energia elétrica, sempre 

atualizado, alguém vai gerar um mar de desempregados” (informação verbal)12. 

 Para todos os três presidentes dessas entidades é unânime a necessidade de 

se preparar melhor o indivíduo desde a sua formação básica, investir seriamente no 

melhor preparo das nossas crianças e também acompanhar esse processo para 

que não deixe sempre de se antecipar às carências que surgem constantemente 

com a própria evolução humana. 

                                                 
11 Entrevista com Ricardo Patah, concedida ao pesquisador em dezembro de 2008. Encontra-se nos anexos. 
12 Entrevista com Carlos Alberto dos Reis, concedida ao pesquisador em dezembro de 2008. Encontra-se nos anexos. 
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 Já quando se trata da figura do sindicato quanto sua responsabilidade no 

preparo de pessoas fora do mercado de trabalho, para o preparo do cidadão, os 

sindicalistas desse grupo divergem, entendem em algum momento, que é 

responsabilidade da Central ou então do Sindicato, mas não conseguem ser 

unânimes em uma questão muito importante, de se colocar como um só executor 

das ações de capacitação da área sindical e com isso conseguir obter maior 

credibilidade e também maior participação nos programas de qualificação. Na 

concepção de Reis, a central é quem deve ser a responsável pelo preparo das 

pessoas desprovidas de emprego, de trabalho. 

 

Para você pegar o desempregado, a partir do momento que ele 
deixou de ser empregado ele saiu da categoria, então ele não tem 
categoria, então a central deve fazer esse papel e fez esse papel 
por um bom tempo, de qualificar e requalificar esse trabalhador 
dando empregabilidade para ele (informação verbal)13 

 

 Patah entende que o processo vem de cima sim, mas na condição de 

articuladora, ou seja, é a central que deve fazer com que o sindicato se preocupe 

com a questão da qualificação, promovendo condições para que os sindicatos 

apliquem e administrem os programas, amparados por uma central sindical. Duran 

é enfático quanto a essa questão, para o presidente do IEPE é responsabilidade 

dos sindicatos sim. 

 

Eu vejo, sinceramente, uma das grandes falhas de todos os 
sindicatos, salvo raras exceções, não trabalharem na preparação da 
comunidade como cidadã, porque quer queira, quer não, é uma 
responsabilidade deles sim, eles representam uma fatia dessa 
comunidade (informação verbal)14.  

 

 É de grande relevância o objeto de formação da comunidade articulando com 

os órgãos representativos da própria comunidade propondo um meio de formação 
                                                 
13 Entrevista com Carlos Alberto dos Reis, concedida ao pesquisador em dezembro de 2008. Encontra-se nos anexos. 
14 Entrevista com Antonio Carlos Lima Duran, concedida ao pesquisador em dezembro de 2008. Encontra-se nos anexos. 
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social e profissional. O sindicato como representante não só de trabalhadores, mas 

principalmente de pessoas que fazem parte da sociedade tem que trazer para si a 

responsabilidade de estar mais próximo aos meios de discussão e de efetivo 

constructo da cidadania. Patah entende essa necessidade e coloca que a UGT trata 

essa questão como uma das bases de sua atuação, para o sindicalista “a UGT 

empunha essas bandeiras, a bandeira dos excluídos e a bandeira da inclusão social 

que é o componente mais importante no sentido de trazer para a cidadania essas 

pessoas que estão à margem de tudo” (informação verbal)15. 

 Reis também entende a necessidade dessa postura dos sindicatos, de 

participar efetivamente na construção de uma sociedade mais participativa, mais 

democrática, mas não de formação e sim de informação, tendo o sindicato dentro 

de sua concepção a participação com o ambiente em que está inserido, fazendo 

parte da comunidade como órgão de discussão.  

 

Na administração do sindicato, efetivamente o sindicato-cidadão, 
participando dos vários movimentos e projetos que tem, para o 
sindicato não ficar parecendo que existe como entidade institucional 
que não vive o dia-a-dia da sociedade, se adequando aos novos 
momentos, há 10 anos ninguém estava preocupado com a saúde do 
planeta e hoje todo mundo tem que se preocupar, há 10 anos 
ninguém se preocupava. Não só envolvendo o sindicato na vida 
cotidiana da sociedade, discutindo tudo na sociedade, a violência, 
economia e transito, o sindicato tem que participar disso tudo, além 
disso, os temas nacionais e mundiais, como o meio ambiente, como 
a crise financeira, tudo isso o sindicato tem que participar 
(informação verbal)16. 

 

 Divergem ainda estes sindicalistas quanto ao direcionamento da postura 

do sindicato para a sua própria categoria, não concordam com as questões 

referentes à forma de atuação perante a organização que representam. Algumas 

entidades ainda entendem a necessidade de oferecer benefícios básicos aos 

trabalhadores, principalmente aos seus sindicalizados, afirmando tais propostas na 

maioria dos acordos coletivos. Reis defende que o sindicato ainda deve-se amparar 

                                                 
15 Entrevista com Ricardo Patah, concedida ao pesquisador em dezembro de 2008. Encontra-se nos anexos. 
16 Entrevista com Carlos Alberto dos Reis, concedida ao pesquisador em dezembro de 2008. Encontra-se nos anexos. 
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no assistencialismo, em um sindicato que ofereça educação, saúde, transporte e 

lazer. Esse sindicato defendido por Reis é o mesmo que ficou atrelado ao Estado em 

meados da década de 1930, com a Lei de Segurança Nacional, um sindicato 

publicizado que enfrentou sua grande derrota e a perda de sua autonomia, e que 

ainda pertence ao cenário sindical (ANTUNES, 1991). 

 Para Reis, atualmente, é de grande importância manter essa característica, do 

sindicato oferecendo aquilo que o trabalhador não consegue por conta própria, e o 

caminho para essa conquista está nas pautas de seus acordos com as empresas. 

 

O sindicato não pode deixar o trabalhador a mercê do mercado de 
saúde, do mercado de educação, o sindicato tem que intervir nisso, 
de que forma, com acordos que garantam este tipo de benefícios 
para os trabalhadores através das empresas (informação verbal)17. 

 

 Com outra visão da concepção sindical na defesa dos interesses de seus 

trabalhadores, Duran participa de um não-assistencialismo por parte dos sindicatos, 

e entende que agora o movimento deve-se estruturar para uma nova conjuntura, 

tendo uma visão mais política com um entendimento desse cidadão em sua 

amplitude, como ator que está sintonizado com todo o ambiente em que está 

inserido e não mais como parte somente do ambiente da empresa. Esse indivíduo 

deve participar agora muito mais das questões relativas a toda a sociedade, porque 

o cenário induz a isso, a uma dinâmica que envolve o trabalhador em todos os 

aspectos, fazendo valer seus direitos e deles responder com seus deveres. Para 

Duran o sindicato não pode mais ter essa atitude assistencialista. 

 

Eu não sou partidário de que o sindicato tenha que dar dentista, 
médico, barbeiro e todas essas coisas, por uma razão muito 
simples, isso é uma escolha da própria organização onde este 
cidadão trabalha. Hoje, quando a gente fala em cidadão, eu acredito 
que o sindicato e em especial o sindicato dos Eletricitários, tem que 
trabalhar com o cidadão de uma forma maior. Talvez seja até uma 
posição mais política do que qualquer outra coisa, por uma razão 

                                                 
17 Entrevista com Carlos Alberto dos Reis, concedida ao pesquisador em dezembro de 2008. Encontra-se nos anexos. 
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muito simples, na medida em que ele vai trabalhar o cidadão ele 
está trabalhando pessoas que vão entendê-lo na sua atividade 
perante as empresas, concessionárias ou terceirizadas que na 
verdade ele acaba representando (informação verbal)18. 

 

 Quanto aos acordos coletivos, o presidente do IEPE coloca que o papel do 

sindicato agora não é mais brigar pela necessidade técnica e financeira do seu 

associado, deve extrapolar em muito essa condição, a atitude de se manter no 

assistencialismo não deve mais existir para que possibilite o avanço não só da 

categoria, mas como do próprio sindicato e principalmente da sociedade. Para 

Duran (2008), o que se deve exigir nos acordos coletivos não é mais o que tange os 

benefícios básicos, e sim, uma discussão maior de preparar este indivíduo de forma 

que contemple não somente seu potencial técnico, mas o forme para a sociedade. 

 

Se você ao invés de se preocupar só com acordo coletivo, de dizer 
que precisamos de X por cento aqui, de Y por cento ali, inserir 
alguma coisa no sentido de ter alguma cláusula dizendo que deverá 
existir uma participação conjunta entre empresa e sindicato no 
desenvolvimento das pessoas é uma garantia, é uma garantia para 
o sindicato no desenvolvimento das pessoas e uma garantia 
inclusive para a própria empresa que a coisa funciona (informação 
verbal)19. 

 

 Essa posição vai de encontro com o que se dispõem alguns programas do 

governo, não citando aqui os do próprio IEPE que já trazem no cerne de suas 

propostas essa visão, mas sim, dos programas que surgiram sem a interferência 

sindical, como o próprio PNQ que procura em uma visão macro fortalecer essa 

parceria entre Estado e sociedade, reforçando a sociedade na perspectiva da 

cidadania ativa (PNQ, 2003-2007). Pode-se compreender esse maior panorama de 

forma também reduzida, com a relação entre empresa e o trabalhador colocada por 

Duran, onde o caráter participativo fortalece a democracia. 

                                                 
18 Entrevista com Antonio Carlos Lima Duran, concedida ao pesquisador em dezembro de 2008. Encontra-se nos anexos. 
19 Entrevista com Antonio Carlos Lima Duran, concedida ao pesquisador em dezembro de 2008. Encontra-se nos anexos. 
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 Outro ponto relevante e não tão conflitante é referente à visão do sindicato-

cidadão, tema que como já discutido anteriormente se apresenta em processo de 

formação e certamente amadurecimento, atentando os próprios sindicalistas para a 

grande responsabilidade que paira sobre as entidades sindicais. Reis entende que 

o trabalhador deve, antes de qualquer coisa, cobrar do seu órgão representativo 

uma resposta para as questões que o envolvem como cidadão e não só como 

trabalhador de certa empresa. 

 

Eu acho que o trabalhador tem que estar presente cobrando do seu 
sindicato, exigindo que o seu sindicato desenvolva mais do que só 
um acordo coletivo, que o seu sindicato atue em todas as áreas que 
envolvem a vida do trabalhador, não só dentro da empresa como 
fora da empresa, (...) que desenvolva culturalmente o trabalhador, 
que dê noções de meio-ambiente, de cidadania, de respeito ao 
próximo (informação verbal)20. 

 

 Duran não trabalha com a responsabilidade direta do trabalhador na cobrança 

de ações que envolvem a própria vida do trabalhador, mas sim uma cobrança maior 

nas atitudes dos dirigentes e dos sindicatos que representam não só a categoria, 

mas acima de tudo representam a sociedade. 

 

Eu só gostaria que as pessoas que brincam de sindicato 
entendessem que eles estão brincando com vida de pessoas, sejam 
elas do serviço, comerciários, bancários, sejam elas da água, do 
esgoto, da eletricidade, metalúrgicos, seja qual for, químicos, que no 
fundo todos eles estão trabalhando em primeiro lugar com a saúde e 
a qualidade de vida dessas pessoas, não estou falando nem em 
questão financeira porque é muito mais importante a qualidade de 
vida, um acordo mal feito pode causar um trauma em alguém, 
inclusive financeira, um acordo mal feito pode tirar o direito de 
cidadão de ter um uniforme melhor e garantir para ele a questão de 
segurança e assim vai, então eu gostaria que muita gente, mas muita 
gente mesmo desse Brasil inteiro que pouca gente conhece, 
deixasse de  brincar de sindicato e começasse a trabalhar como 
sindicalista, eu acho que é muito mais importante, é isso (informação 
verbal)21. 

                                                 
20 Entrevista com Carlos Alberto dos Reis, concedida ao pesquisador em dezembro de 2008. Encontra-se nos anexos. 
21 Entrevista com Antonio Carlos Lima Duran, concedida ao pesquisador em dezembro de 2008. Encontra-se nos anexos. 
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 Patah, presidente da UGT não finaliza sua fala com algum recado direto ao 

cidadão, atribuindo a ele responsabilidades ou não, ou ainda a um conceito sobre o 

assunto, discursa sobre a importância da educação e a formação do indivíduo, mas 

afirma em meio ao seu texto um slogan que mostra a postura da tão nova central. 

 

Não queremos ser nem a melhor nem a maior, queremos ser uma 
central diferente no sentido de olhar o trabalhador como pessoa, 
como cidadão, dessa forma esperamos construir um País mais justo 
e mais digno (informação verbal)22. 

 

 O sindicalismo sempre esteve em processo de transformação, seja pela 

dinâmica do mercado que tal entidade faz parte, ou seja pela simples evolução da 

própria sociedade. Com o sindicato-cidadão não seria diferente, um conceito que 

engatinha perante tantos desafios e consegue unir dois temas tão mutáveis, o 

sindicato e o cidadão. Como já foi afirmado por Pinsk (2008, p.9) “Cidadania não é 

uma definição estanque, mas um conceito histórico”, e com o sindicato não se foge 

dessa premissa, como parte histórica participa do processo de transformação e 

evolução da humanidade. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Entrevista com Ricardo Patah, concedida ao pesquisador em dezembro de 2008. Encontra-se nos anexos. 
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CONCLUSÃO 

 
 

O Brasil é um país de enorme extensão territorial, tamanho esse responsável 

por grandes diferenças culturais e pela heterogeneidade de um povo. Sejam essas 

diferenças advindas da formação de sua nação com a chegada de viajantes de 

distantes terras para a sua colonização, ou sejam elas pelo próprio distanciamento 

cultural e social que um regime capitalista impõe a uma nação ainda em fase de 

desenvolvimento. 

A fragilidade desta sociedade foi colocada à prova com o processo de 

internacionalização da economia, abrindo as portas para o mercado externo capaz 

de oferecer não somente produtos de melhor qualidade como também de participar 

potencialmente da expansão e da exploração do mercado interno, com a invasão 

das multinacionais. Esse fator mudou completamente o entendimento quanto ao 

potencial produtivo dos nossos trabalhadores levando muitos deles a perda dos seus 

postos de trabalho e, conseqüentemente, à exclusão social, ocasionada pela falta de 

poder do trabalhador para participar dignamente de todos os seus deveres e direitos 

de cidadão. 

O governo acordou talvez atrasado, buscou responder a esse processo 

lançando alguns programas de qualificação e requalificação profissional de forma 

tímida. Mesmo tendo essa discussão em suas pautas há décadas, somente com a 

exigência de mão-de-obra melhor preparada interferindo negativamente no 

progresso do País é que instituiu o FAT em 1990, com a responsabilidade maior de 

gerar emprego, renda, qualificação e requalificação profissional. Trata-se então de 

um tema muito novo tanto para os seus executores quanto para os próprios 

beneficiários que dele se utilizam. Esse elemento provocou uma desorganização 

quanto às ações e resultados dos primeiros programas, mostrando que ainda muito 

se tem a amadurecer em todos os aspectos, desde as entidades executoras até o 

público que deverá ser contemplado. 

Fica evidente que se busca o aprimoramento dos planos do governo através 

de modificações conceituais, tentando acompanhar a evolução das carências que os 

indivíduos apresentam. Carências essas demonstradas também pelo mercado de 
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trabalho e pela própria sociedade. Esse fato é resultado da letargia em 

investimentos na capacitação que sofreu o nosso país, preocupando-se 

possivelmente com a consolidação da economia interna e não se preparando para a 

entrada de novos concorrentes. Fator este que interferiu bruscamente no ambiente 

produtivo, impactando negativamente na capacidade da mão-de-obra dos 

brasileiros, levando-os à perda dos seus postos de trabalho e modificando em 

muitos casos a dinâmica concorrencial, atrelada a entrada de produtos similares 

com valores impraticáveis para o padrão aqui existente. 

Esse mesmo processo disforme de capacitação e produção foi obviamente 

sentido pelos representantes desses trabalhadores, vivendo agora a incerteza de 

continuidade da força produtiva a qual representam. Os sindicatos também tiveram 

esse momento de atraso ou letargia quanto à melhor preparação da mão-de-obra, 

não mais óbvio se a entidade sindical está inserida no mesmo contexto histórico e 

temporal do seu País. Essa ausência de ações voltadas para a capacitação com 

vistas à emancipação do cidadão resultou no distanciamento entre sindicato e 

governo em relação à execução dos programas de qualificação e inserção social 

com a participação sindical. Circunstância essa que se coloca como mais um desafio 

a ser alcançado pelas entidades sindicais. 

Por todos estes motivos, os sindicatos ainda se mostram pouco cientes da 

relevância de assumirem maior responsabilidade na formação dos indivíduos, ainda 

mais se essa formação for para as pessoas desprovidas de trabalho, os 

desempregados, que não fazem parte de sua categoria. Em seus comentários a 

respeito do sindicato-cidadão, é visível a divergência dos presidentes das entidades 

sindicais, ainda que estas entidades sejam amparadas pela mesma bandeira 

ideológica. Esse aspecto é preocupante em se tratando da defesa dos interesses 

dos trabalhadores. O que se espera é que essas entidades alcancem de forma 

consistente a conformidade de ações e conceitos referentes à representação do 

trabalhador. Na relação capital/trabalho esse entendimento é mais que vital para a 

sobrevivência dos mais fracos, pois o lado do capital sempre se apresenta mais 

coeso, em busca de um só objetivo, a lucratividade. 

Importante ressaltar que mesmo divergindo, todos entendem que este é sim o 

momento do sindicato participar melhor da capacitação das pessoas, formando 
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então indivíduos para toda uma sociedade. Entendo e concluo a esse respeito, com 

o que foi estudado e discutido com os sindicalistas, que o sindicato deve sim exercer 

o papel de sindicato-cidadão, gerindo os programas e preparando essas pessoas 

tecnicamente e principalmente culturalmente. 

Para esses representantes e no meu entendimento, é o momento de uma 

nova postura sindical, que induz a menos confronto e mais participação nas 

questões relacionadas com a sociedade como um todo, não somente voltadas às 

questões trabalhistas que foram palco muitas vezes de um sindicalismo mais 

aguerrido. Muito pouco foi feito ainda nesse campo de qualificação e inserção social, 

tanto pelos planos do governo como ainda em menor escala pelas entidades 

sindicais. O IEPE mostrou-se bastante maduro em relação a este objetivo, talvez por 

ter se antecipado às mudanças que surgiam com a abertura do mercado ou talvez 

por ser de um setor singular que também apresentava um futuro devastador, com as 

privatizações das energéticas alertando à necessidade de novas atitudes. 

Para se preparar para este momento o IEPE buscou estruturar-se de forma 

bastante séria e profissional, lançando em seu plano de trabalho investimento 

anterior em pesquisas para mensurar as carências que a demanda exigia. Mesmo 

tendo essa visão e antecipando-se a alguns fatos, ficou claro, tanto para os agentes 

desses planos internos do IEPE como também para os sindicalistas, que os 

sindicatos em questão não contribuem eficazmente para a qualificação da mão-de-

obra, permitindo um aprendizado maior que possibilite a inserção social, atingindo 

ainda os trabalhadores que não fazem parte de sua categoria. E para isso, todos 

eles concordam que é necessário que o sindicato se aproxime de outros órgãos da 

comunidade de forma que se crie uma dinâmica de parceria entre essas entidades e 

a sociedade estruturando-se com um trabalho forte junto à comunidade, 

sintonizando-se com outros órgãos que não sejam somente do meio sindical, mas 

que se proponham em obter maior participação na sociedade. Dessa forma, acredito 

que terão condições de fomentar nas pessoas à capacitação necessária para 

potencializar sua inserção social. 

Faz-se mais que necessário a construção desse sindicato atuante na 

comunidade. Que deixe de atender as pessoas na forma de um “bombeiro” do 

mundo do trabalho, apagando os incêndios relacionados somente às questões 
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financeiras e também de grandes demissões para tornar-se uma entidade de 

profunda e importante participação para toda a sociedade. Somente assim construirá 

uma imagem de organismo sério e de credibilidade perante os indivíduos, o que 

possibilitará a evolução do conceito de sindicato-cidadão, participando efetivamente 

do constructo da democracia e da cidadania. 

Nesse momento os sindicatos estudados não focam seus esforços na 

construção de elementos que forme pessoas para a sociedade, não contribuindo 

efetivamente com a inserção social. São raras as ações nesse sentido, evidenciando 

uma contradição dessas entidades quanto ao propósito do sindicato-cidadão, 

consolidando que pouco foi feito para responder a esse objetivo, tanto por parte da 

central sindical como também do sindicato. O que mais se aproximou desse 

propósito foi o IEPE, com alguns cursos que contemplaram a comunidade externa à 

sua categoria. 

Quanto à avaliação dos programas desenvolvidos pelo sindicato, o IEPE 

demonstrou que seus planos foram bem projetados, mas de acordo com a 

necessidade maior das empresas e não dos seus treinandos. Dentro dessa postura 

esse instituto procurou adicionar temas que incentivasse à formação do cidadão. 

Alguns projetos atenderam a comunidade em geral, os desempregados e os não 

capacitados, população que não faz parte de sua categoria, a dos eletricitários. 

Mesmo tendo esse posicionamento de tentar de alguma forma atingir toda a 

comunidade, torna-se difícil mensurar o grau de retorno de tais ações para o 

sindicato e para a sociedade. As informações não são consideráveis a ponto de se 

construir algo que responda de forma eficaz, fazendo com que o pesquisador se 

ampare para tal resposta na bibliografia consulta e nos poucos dados que foram 

acessados, e que se ampare também nas entrevistas com os gestores sindicais. 

Com esse levantamento fica claro que se deve participar mais e investir muito em 

tais projetos, o que possibilitará um retorno sólido para ambas as partes, os 

sindicatos e a sociedade. 

Da mesma forma, torna-se também um desafio maior para o pesquisador o 

objetivo de se traçar um roteiro que melhor contemplasse os agentes principais 

deste trabalho, os sindicatos, os trabalhadores e a sociedade. Pelo recorte proposto 
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a este estudo não foi possível maior aprofundamento quanto ao movimento sindical, 

abrangendo outros sindicatos ligados a ideologias e formas de atuar diferentes, não 

permitindo também o acesso a outros programas oferecidos por outros órgãos 

sindicais. Esse fator torna audacioso concluir de forma categórica a respeito de um 

roteiro que melhor atenda a todos os participantes.  

Amparado no que foi estudado e adquirido durante esse trabalho, o que se 

pode colher de resultado é que o melhor caminho é o da cooperação e do 

compromisso de todos os envolvidos no processo de trabalho, provocando maior 

diálogo entre os interessados de modo que participem juntos, com maior afinco, do 

desenvolvimento social do País. Certamente essa atitude unânime reforçará na 

sociedade a cidadania. 

Não menos atual, o compromisso e a cooperação são mais que vitais para o 

momento turbulento debruçado sobre o planeta, com uma séria crise econômica 

iniciada em 2008 abalando agora intensamente os postos de trabalho, levando 

milhares de trabalhadores à perda dos seus empregos e agravando ainda mais a 

relação capital/trabalho. O cenário é tempestivo, as organizações não pensam duas 

vezes quando o assunto é a redução de despesas, demitindo impiedosamente sobre 

o amparo da necessária adaptação à exigência imposta pelo atual contexto. Mas 

esse enxugamento se faz ainda de forma pragmática, sem a participação dos 

representantes dos trabalhadores, o que causa enorme desentendimento quanto à 

relação trabalho e emprego. Novos caminhos devem ser trilhados para as 

discussões entre capital/trabalho e esse é o momento propício para os sindicatos se 

posicionarem ainda mais como órgão de cooperação e não somente auditor das 

organizações, principalmente dos trabalhadores, empregados e desempregados. É o 

momento dessas entidades assumirem e representarem efetivamente a bandeira do 

sindicato-cidadão. 

Torna-se primordial relembrar que este tema, sindicato-cidadão, é ainda novo 

para todo o contexto que o cerca. Fator este que se constatou como um elemento de 

grande dificuldade para se organizar e reunir textos sobre o assunto. Muito se fala, 

mas ainda pouco se escreve a respeito dessa linha de trabalho tão nova para o 

movimento sindical. Acredita-se que o caminho é realmente de grandes mudanças 

no cenário que envolve a relação capital e trabalho, e que essas mudanças sejam 
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sim com o objetivo maior de edificação não somente do trabalhador, mas sim de 

toda a sociedade, pois sem o fortalecimento social de um povo, dificilmente se 

constrói uma digna nação. 

Finalmente, o percurso percorrido para alcançar algumas respostas a respeito 

da relação sindicato e inserção social como forma de construção da cidadania foi 

idealizado buscando-se esmiuçar e compreender mais sobre ambos os assuntos, e 

ouvindo diretamente os agentes principais de algumas instituições. Agentes que 

perante a linha ideológica que empunham deveriam mostrar-se mais sintonizados 

entre si e também com a capacitação profissional, o que não aconteceu. É mister 

que se procure aprofundar a pesquisa, cruzando dados de outros programas e de 

outras entidades, resultando em novas considerações sobre o tema. Espera-se 

também que este estudo possa contribuir não somente para o meio acadêmico, mas 

principalmente para as entidades sindicais e a sociedade, que são atores essenciais 

na consolidação do maior objeto deste trabalho, o sindicato-cidadão. 
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ANEXO A – QUESTÕES DA ENTREVISTA 
 

 Abaixo são apresentadas questões que foram enviadas, com antecedência, 

para os presidentes das instituições, foco deste trabalho. 

 

1) Qual a visão do sindicato-cidadão? 

2) Até que ponto as entidades sindicais devem exercer o papel de sindicato-

cidadão? 

3) Os sindicatos-cidadãos contribuem na inclusão social dos trabalhadores 

através da qualificação da mão-de-obra, ou por outra atividade que se julgue 

mais importante? 

4) Os sindicatos entendem a preocupação de desenvolvimento social de uma 

nação e, dessa forma, buscam atingir não somente seus associados, mas sim 

toda a população desprovida de relações de emprego para seus programas 

de qualificação e formação social? 
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ANEXO B – ENTREVISTA COM O PRESIDENTE DA UNIÃO GERAL DOS 

TRABALHADORES – UGT, RICARDO PATAH, DEZEMBRO DE 2008. 

 

 

Formado na década de setenta em Administração de empresas pela PUC e 

formado também em Direito no ano de 2000 pela Universidade São Judas. Pauta a 

sua atividade sindical baseada em alguns princípios fundamentais que são voltados 

à inclusão social. Participa dos movimentos sindicais desde a década de 1980, mas, 

como sindicalista licenciado somente a partir de 1991. 

Exerceu várias funções dentro do Sindicato dos Comerciários, como 

departamento jurídico, vice-presidência. Foi eleito no ano de 2003 presidente e em 

2007 reeleito no mesmo cargo. 

O que me levou a uma atividade mais ampla em uma central sindical foram 

dois motivos que logo mais abordarei. Durante quatorze anos fui tesoureiro nacional 

da Força sindical, e essa central nos ajudou muito no sindicato na questão de abrir 

as portas para mais sócios, ter uma visibilidade ampliada, mas percebemos que nos 

faltava algumas questões. Por este motivo fomos em busca de um outro conceito de 

central, e, criamos em julho de 2007 a UGT – União Geral dos Trabalhadores. Tem 

dois sentimentos importantes que foram levados em conta: o primeiro é o da 

solidariedade, o movimento sindical brasileiro nos últimos anos tem se 

desmembrado, se dividido por motivos diversos, mas o motivo mais relevante é o 

dinheiro, a busca do dinheiro, muitos pretensos sindicalistas se iludem ou mesmo 

por malícia buscam dividir os sindicatos para ter uma fonte de renda pessoal, então 

nasce aí milhares de sindicatos. Nasceram milhares de sindicatos nos últimos anos 

com esse viés, e a UGT já nasceu em outro sentido, nasceu da unidade e da 

solidariedade porque nós interpretamos que quanto mais força uma atividade 

sindical tiver o trabalhador com certeza será melhor representado. E aí as três 

antigas centrais sindicais, a CGT – Confederação Geral dos Trabalhadores que era 

presidida pelo Salim, a SDS – Social Democracia Sindical presidida pelo Alemão e a 

CAT – Central Autônoma de trabalhadores presidida pelo Laerte, e um grupo de 

pessoas que vieram da Força Sindical e outras centrais, inclusive nós, resolvemos 

criar essa unidade em sentido oposto ao movimento que a atividade sindical tem 

desenvolvido nos últimos anos que é exatamente essa questão da divisão e por 
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questões muito ruins. Então esse primeiro sentimento já traz no bojo da nossa 

construção sindical uma percepção importante de que é a construção das 

necessidades básicas dos trabalhadores, e aí vem o segundo sentimento que na 

realidade chamamos de quebra de paradigma. 

Segundo Boaventura, sociólogo português, o movimento sindical no mundo, 

não só no Brasil, perdeu muito espaço para as ONG’S. O movimento sindical nos 

idos de 1970, no caso específico do Brasil, encantava os trabalhadores tanto que 

graças a esse movimento e a essa interatividade que conseguimos derrubar a 

ditadura. De lá pra cá se acomodou muito e só no Brasil tem mais de 2000 ONG’S, 

algumas sérias, mas muitas ONG’S que tem também o interesse exclusivo de ter 

visibilidade política ou visibilidade financeira, pra pegar dinheiro mesmo. Então 

achamos que a tese do Boaventura, do ponto de vista de resgatar o movimento 

sindical, o movimento social, a sua característica mais importante que é na verdade 

defender as necessidades dos trabalhadores enquanto cidadão, e aí então esse 

segundo sentimento que é o mais importante é o conceito que defendemos é buscar 

alternativas do trabalhador ter contemplado suas necessidades mais essenciais. Nós 

enumeramos algumas que achamos importante, educação em primeiríssimo lugar, 

parece retórica e até é um pouco de retórica, mas nós temos ações, temos até 

projetos e nós entendemos que os bancos escolares freqüentados pelos 

trabalhadores ou filhos de trabalhadores hoje é uma educação de péssima 

qualidade. 

No estado de São Paulo foi feita uma pesquisa e de um milhão e trezentos 

estudantes, um milhão e cem são analfabetos, existe uma violência extraordinária, 

os professores são postos em situações constrangedoras ou de risco de vida aonde 

já vários professores chegaram a ser mortos, houve violência gratuita e absurda, a 

área de educação é sagrada, é dela que tiramos o extrato mais importante, é o 

néctar da vida porque com a educação a gente consegue compreender tudo e com 

certeza esse é o tema que a UGT mais se preocupa, com dois vieses, dois vetores 

importantes: o primeiro do ponto de vista acadêmico. É importante que desde o 

início na escola a criança tenha esse processo de cumplicidade com a educação, e 

começa a ter a percepção da questão do raciocínio e da valorização de situações 

relevantes do dia-a-dia. E um segundo fator tão importante quanto este é a questão 

da qualificação, no mundo de hoje, e em especial no Brasil, têm duas questões que 
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agravam a situação do emprego que é o maior patrimônio do trabalhador. No 

primeiro, a demografia dos idos de 1960 e 1970 que ainda nós tínhamos aí muitos 

nascimentos por família e hoje essas pessoas estão batendo às portas do emprego 

e não conseguem abrir essas portas e outra é a tecnologia que para alguns setores 

como longevidade, como a questão da saúde, conforto, tem trazido grandes 

oportunidades ao ser - humano, mas tem também na área do emprego feito 

desastres. 

Nós temos eventos em áreas de supermercado onde estão querendo substituir 

a operadora de caixa que é um contingente numeroso por caixas inteligentes e é aí 

na realidade traria um desemprego muito grande, como têm dos ônibus, frentistas de 

postos de gasolina, enfim, têm tantas atividades, os bancários que sofreram demais 

com isso. Então é fundamental que haja uma preocupação na qualificação para 

todos nós, eu preciso me qualificar, para que nós possamos na realidade iniciar um 

processo de busca de oportunidades naquelas atividades que tem ainda condições. 

As vezes certas empresas chamam aí para contratar duas ou três vagas, mil 

pessoas e nenhuma delas consegue contemplar as necessidades porque elas estão 

desqualificadas nas necessidades que hoje, a tecnologia avançada nos traz. 

A educação é a pedra fundamental, é a bandeira especial que a UGT 

empunha. Temos também a questão da saúde, por isso que a UGT é chamada de 

uma central sindical ética e que tem essa característica cidadã, porque nós 

buscamos alternativas para o trabalhador enquanto cidadão. Na área da saúde nós 

temos também situações graves e drásticas, são exemplos para de certa forma 

visualizar esse sentimento como o caso da dengue que voltamos agora em 

campanha, no Brasil todo, mas no ano passado nesse mesmo momento a gente viu 

na televisão aquelas filas de pessoas pobres no Rio de Janeiro que estavam nos 

hospitais para serem atendidas, mas já sabíamos que eram sentença de morte, ao 

mesmo tempo atores, nada contra atores, que também tinham sido picados, mas 

estavam em verdadeiros ‘spas”, e estavam lá na realidade como promoção. Eles 

saem vivos, o pobres não. Então o trabalhador, ele é muito mal atendido e em um 

país que não dá um tratamento igualitário e não trata as pessoas, principalmente na 

questão mais vital que temos, a vida que é a própria saúde, não pode ser chamado 

de governo democrático, porque democracia não é só votar, democracia na 

realidade dá oportunidade de construir a igualdade em todos os sentimentos e não 
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ficar só na bíblia, na constituição, nas palavras do deputado, tem que focar nas 

ações. Então a UGT também tem propostas para a questão da saúde, como a 

questão da violência também, nós temos percebido e o Sindicato dos Comerciários 

de São Paulo foi o primeiro sindicato a aderir ao desarmamento nos anos anteriores 

e infelizmente perdemos, no referendo, a votação, mas de qualquer forma 

continuamos muito nessa luta porque a bala perdida acha principalmente o 

trabalhador, parece que o trabalhador tem um imã, dá um tiro e o tiro acha o 

trabalhador. Nada contra ninguém, não quero que a bala ache ninguém, mas essa 

violência que dizima essa sociedade mais pobre, mais carente é a nossa 

preocupação, porque são exatamente aquelas pessoas que nós representamos. 

A questão da habitação, a questão do saneamento básico, enfim, nós temos 

uma série de preocupações porque todas elas, na realidade, atingem o trabalhador. 

Se nós iniciarmos este trabalho, que na realidade tem até 1999 na OIT (Organização 

Internacional do Trabalho), o Somavia, diretor, que naquela oportunidade tomou 

posse e até hoje está lá, ele iniciou um processo chamado “trabalho decente” que é 

a inclusão do trabalhador no mundo, da pessoa no mundo do trabalho com 

qualidade e nós percebemos ainda muitas exclusões e muitas discriminações, nós 

temos trabalho também a respeito do negro, por exemplo, na cidade de São Paulo 

muitas lojas discriminam e não contratam e quando contratam, contratam com 

metade do salário. Então a UGT empunha essas bandeiras, a bandeira dos 

excluídos e a bandeira da inclusão social que é o componente mais importante no 

sentido de trazer para a cidadania essas pessoas que estão à margem de tudo, 

tanto na habitação, estão muito mal, não tem água, água encanada não chega, não 

tem tratamento de esgoto, não tem atendimento de saúde, não tem condições de 

dar informação e qualificação pra a sua família. 

Então a UGT tem essa característica, na realidade a maior parte dos sindicatos 

é de comércio e serviço, nós temos indústrias têxteis, indústrias metalúrgicas, mas 

comércio e serviços que é justamente o lugar que tem as conseqüências mais 

graves da relação capital e trabalho que são essas da informalidade, precariedade e 

a discriminação racial. Nós percebemos que resolvido, tem tanta gente falando de 

educação e se houvesse um pacto na realidade de todos nós do mundo sindical em 

especial, nós conseguiríamos resolver algumas questões que são conseqüência 

dessa situação como a violência, a questão das drogas, mas principalmente a 
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questão da justiça social. A distribuição de renda no Brasil é muito desigual, cento e 

noventa mil pessoas tem metade do PIB do Brasil e cento e noventa milhões de 

pessoas tem outra metade da riqueza e da pobreza, a maior parte das empresas 

tem essa discriminação latente, um diretor de uma empresa ganha muitas vezes 

mais de cem, cento e cinqüenta vezes do que uma pessoa com a atividade mais 

simples, na Europa ou nos Estados Unidos não chega a dez ou doze vezes, então 

nós precisamos iniciar esse processo da inclusão para que efetivamente nós 

possamos ter um país cidadão. O Brasil, e nós todos temos certeza, tem um povo 

extraordinário, uma terra das mais ricas do universo, mais de 60% das terras do 

Brasil são agricultáveis, não temos nenhum tipo de problema da natureza, com 

raríssimas exceções como essa de Santa Catarina, que possa trazer um problema 

para a nossa sociedade, mas às vezes nós não conseguimos ter a unidade, ter essa 

capacidade política de fazer as mudanças para que nós tenhamos na realidade o tão 

sonhado país cidadão. Não há dúvida que com um presidente da república vindo de 

origem sindical houve grandes mudanças a nosso favor, o salário mínimo está num 

patamar muito melhor, na época do Fernando Henrique o salário mínimo era de cem 

dólares, agora chegou a mais de duzentos, a questão do “bolsa família”, já ta 

iniciando um processo de diminuição, lentamente, dessa injustiça social e dessa 

distribuição de renda tão absurda. 

O movimento sindical tem muito a fazer, quando ele está unido nós 

conseguimos, essa questão do salário mínimo foi uma conquista da unidade do 

movimento sindical. A questão da emenda três que era a flexibilização das relações 

do trabalho também foi do movimento sindical unido, o reconhecimento das centrais 

sindicais também foi a unidade nas centrais. Sempre que nós temos essa unidade 

nós temos muito mais força, por isso que essa é a nossa natureza, da UGT. 

Também estamos tendo um momento muito atípico, é um momento de crise. No 

mundo europeu, primeiro mundo esta sofrendo muito mais, mas o Brasil, por mais 

que tenha reservas e tenha criado algumas barreiras para impedir que “terremotos” 

como esses nos tragam problemas ainda enfrentaremos. O crescimento econômico 

do Brasil deverá estar no máximo em 2,5%, 2,7% o que aí vai mais uma vez colocar 

trabalhadores na rua e essa roda-viva e a UGT com certeza em 2009 vai ter muito 

que fazer. Nós temos como atividades para tentar concretizar essas questões que 

desenhamos a participação nos orçamentos dos municípios do estado e do Brasil, 
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aqui em São Paulo já estamos com propostas que alguns vereadores encamparam 

para ampliar a participação de recursos da educação porque entendemos que é 

nessa rubrica que vamos conseguir transformar nosso país. E temos a esperança, 

somos uma central nova, temos mais de quinhentos sindicatos validados, mas já 

somos a terceira maior central do Brasil. Não queremos ser nem a melhor nem a 

maior, queremos ser uma central diferente no sentido de olhar o trabalhador como 

pessoa, como cidadão, dessa forma esperamos construir um país mais justo e mais 

digno. 

 Pesquisador: Você, como presidente tanto da UGT, como presidente do 

Sindicato dos Comerciários entende que a qualificação das pessoas garante a 

cidadania? Os sindicatos recolocando o indivíduo no mercado de trabalho garante 

sua cidadania? Ou tem outras ações que devo praticar e isso é aplicado pelos 

sindicatos e pelas centrais? 

Patah: Na realidade devia ser a central fazer com que o sindicato tivesse essa 

preocupação, mas no nosso caso específico, desde que tomamos posse juntos com 

essa diretoria, que fomos reeleitos, nós abrimos o sindicato exatamente para as 

questões sociais. Nós talvez sejamos o primeiro sindicato no Brasil a ter afinado, por 

exemplo, uma convenção coletiva por cotas de negros, a primeira, para que eles 

possam ter possibilidades no mundo do emprego. Nós temos uma atividade intensa, 

desde essa época, com os moradores de rua, temos atividade intensa com questões 

relativas à violência. Então todos os procedimentos de marcar datas para que a 

sociedade se sensibilize com questões da violência o sindicato está presente, temos 

também várias oportunidades de participação com a inclusão de nossos 

companheiros e companheiras com deficiência. Então o sindicato tem feito já esse 

trabalho desde 2003 e estamos tentando na UGT colocar o exemplo do sindicato, 

porque a bandeira principal da UGT é exatamente essa que nós já estamos 

concretizando aqui no sindicato, nós desde o começo temos, por exemplo, convênio 

com mais de cem universidades, na área do comércio a maior parte são jovens e 

justamente essas pessoas estão na universidade, então estamos tentando fazer a 

possibilidade da inclusão dessas pessoas no mundo acadêmico com descontos em 

todas as universidades, inclusive o próprio Mackenzie que é uma das universidades 

mais tradicionais do Brasil. Temos na questão da cultura, na questão do próprio 

lazer também fomentado condições para os comerciários e comerciárias terem esse 
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acesso, e temos também uma atividade muito importante nessa interatividade do 

sócio com o sindicato, então nós temos feito mais de 2.000 sindicalizações por mês, 

criamos aí um setor que se chama os “amarelinhos”, que são mais de cem pessoas 

que vão todos os dias nas ruas levar a mensagem do sindicato, temos programa de 

televisão, programa em rádio, tem o site com quase três milhões de acessos, 

milhares de jornais por mês, revistas, enfim, temos tentado conscientizar a classe do 

comércio em especial da necessidade da participação do movimento sindical para 

que possamos fazer essas mudanças estruturais em nosso país e a UGT abraçou e 

tem essa coincidência de um presidente tanto dos Comerciários como da UGT, nós 

temos essa expectativa de capitalizar no Brasil essas questões que valorizamos 

muito aqui na cidade de São Paulo que é a mais rica do Brasil, imagina como vivem 

as pessoas em lugares tão vazios do ponto de vista econômico, do ponto de vista de 

ascensão social. Por isso eu disse que a UGT vai ter em 2009 um desafio 

extraordinário, como nós conseguimos dar sustentabilidade as nossas atividades e 

conseguimos chegar a um número muito bom de sindicatos e de também 

representações de trabalhadores e de categorias, com certeza a dificuldade vai ser 

menor, mas não deixa de ser um grande desafio. 

Pesquisador: Gostaria de deixar alguma mensagem quanto à qualificação 

profissional e o sindicato-cidadão? 

Patah: Esse é o tema mais importante, nós temos tentado com o governo em 

todos os níveis ter acesso aos bancos, tanto da qualificação quanto os bancos 

acadêmicos, tivemos com o Fernando Hadad falando do ponto de vista da inclusão 

nas escolas públicas, tem uma escola só para exemplificar, uma escola pública em 

pinheiros chamada Fernão Dias Paes que é uma das mais tradicionais e que no 

passado saiu daqueles bancos escolares pessoas para as universidades públicas 

com tranqüilidade, a mais de dez anos que nenhum aluno da escola Fernão Dias 

Paes entra em uma universidade pública, significa que diminuiu demais a qualidade 

do ensino, e também temos falado com o sistema “S” para que possamos aproveitar 

melhor, que a qualificação feita pelo sistema “S” é boa, mas é muito cara, então 

temos feito gestão no sentido de permitir que os trabalhadores possam se qualificar 

com condições de custear ou que tenham bolsa, para que possamos na realidade 

fazer aquele quesito de tratar as pessoas diante das novas modalidades que estão a 

cada momento transformado a relação capital e trabalho com atividades que a gente 
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nunca sonhou, a questão da internet, tantas coisas novas no mercado e que essas 

ferramentas são totalmente desconhecidas dos trabalhadores, então precisamos 

qualificar. Tenho certeza que essa questão com a unidade das centrais, mas em 

especial com o trabalho da UGT nós haveremos de ter, mesmo com a crise que se 

avizinha, com certeza temos a mensagem que o ano será menos penoso e será com 

certeza uma preparação, porque é na crise que a gente cresce e o Brasil vai crescer 

muito com os trabalhadores. 
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ANEXO C – ENTREVISTA COM O PRESIDENTE DO SINDICATO DOS 

ELETRICITÁRIOS DE SÃO PAULO, CARLOS ALBERTO DOS REIS, DEZEMBRO 

DE 2008. 

 

 

Bom Paulo, primeiramente vou me apresentar, como você disse meu nome é 

Carlos Alberto dos Reis, tenho 45 anos e estou no setor elétrico há 24 anos 

trabalhando na empresa Furnas. Entrei pro movimento sindical em 1988 como 

representante sindical até 1992, a partir de 1992 como diretor de base suplente aqui 

no sindicato, depois evoluí para diretor de benefícios, depois para vice-presidente e 

agora assumindo a presidência do sindicato com o afastamento, a licença do Salim 

para ele cumprir o mandato de Vice-Prefeito de Carapicuíba. A minha atividade 

sindical na verdade oficialmente começou em 1988, mas eu desde 1982 que tenho 

vivido no movimento sindical. Participei da primeira greve depois de um longo 

período de regime militar, da ditadura, dos movimentos sindicais. Todos os 

movimentos sociais foram quase que massacrados e jogados a posição puramente 

institucional, participei da primeira greve do sindicato dos sapateiros em Franca 

depois de 1982 e então é mais ou menos como a coisa ta no sangue, ninguém para 

se tornar líder compra aquele famoso livro “Como se Tornar um Líder Nato”, não 

tem, não existe, você nasce. Então to ai no movimento, estou agora à frente do 

sindicato tentando, tem uma serie de idéias e tentando modificar umas praticas 

nossas tanto na questão da política sindical, no trato das empresas, no trato do 

trabalhador, uma nova proposta e que alias na verdade não é uma nova proposta, é 

recuperar a proposta genérica de raiz do movimento sindical que é mais próximo da 

base do sindicato pela base que é a própria raiz do nosso sindicato. Além disso, 

fazer na administração do sindicato efetivamente o sindicato cidadão, participando 

dos vários movimentos e projetos que tem para o sindicato não ficar parecendo que 

existe como entidade institucional que não vive o dia-a-dia da sociedade, se 

adequando aos novos momentos, há 10 anos ninguém tava preocupado com a 

saúde do planeta e hoje todo mundo tem que se preocupar, há 10 anos ninguém se 

preocupava. Não só envolvendo o sindicato na vida cotidiana da sociedade, 

discutindo tudo da sociedade, a violência, economia e transito, o sindicato tem que 

participar disso tudo, além disso, os temas nacionais e mundiais como o do meio 

ambiente, como a crise financeira, tudo isso o sindicato tem que participar. Nós 
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tivemos um período muito, hoje e fácil falar, mais na verdade foi um período que se 

demonstrou depois que não foi bom, foi um período do sindicato de resultado que só 

bastava trazer o resultado para categoria e tava pronto o papel do sindicato. 

O resultado financeiro, um bom acordo coletivo e pronto acabou, não é só isto 

que basta, precisa disto porque a categoria precisa de cada vez melhores acordos, 

mais benefícios, mais garantias, mas alem disso as pessoas não se preocuparam 

em botar o sindicato dentro das discussões dos termos que envolvem o sindicato, 

que estão em torno do sindicato que envolve o trabalhador quando ele sai da 

fabrica, não é só garantir saúde, higiene e segurança no trabalho, bom salário e 

respeito com o trabalhador o sindicato também tem que envolver o trabalhador em 

todas essas discussões, o trabalhador que tem boa educação não precisa ser 

multado no transito, você multa o trabalhador quando ele ta indo pro transito, você 

consegue por um radar para multar ele se ele cometer uma infração de transito 

enquanto ele estiver indo pro trabalho e quando estiver la no rincão, interior onde 

não tem radar, ai ele não precisa cumprir a sua legislação, quando ele for lá em 

Mogi das Cruzes, na estrada das “Valinhas” que ele pode ir a 200k por hora, se ele 

for educado ele vai saber se não pode aqui não pode lá também, ai não precisa de 

radar. 

Pesquisador: O sindicato tem essa participação? 

Reis: Não temos, nós temos que mudar isso, quem pegar o nosso jornal vai 

perceber que de uns tempos para cá que a gente começou a botar algumas coisas 

disso, uma coisa interessantíssima que eu tenho batido muito e que a gente não fez 

ate hoje é a questão da conservação de energia, nós eletricitários não fizemos até 

hoje nada, não dissemos nada, nem uma campanha não propusemos nada com 

relação à conservação de energia que é um negocio importantíssimo, é do nosso 

setor, o país gasta 11 bilhões de reais por ano com desperdiço de energia, mal uso 

de energia e nós não fizemos nada, nada mais cidadão do que você fazer o país 

economizar 11 bilhões de reais no ano para o desenvolvimento do país. Nós 

jogamos dinheiro fora, nós podíamos economizar uma Santo Antonio no geral por 

ano, só ensinando as pessoas a usar melhor a energia elétrica, eu garanto, eu 

aposto com qualquer um que o eletricitário também não sabe economizar energia, 

não sabe nem economizar, saber usar racionalmente energia, o que leva para uma 
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economia de energia, o sindicato também tem que entrar neste sistema. Com 

relação à qualificação e requalificação do trabalhador é um programa e uma idéia 

boa, e um idéia que nasceu com o governo Fernando Henrique, para dar mais 

empregabilidade para o trabalhador, especificamente no caso do nosso setor esta 

questão esta muito mais envolvida na área técnica e na área de higiene e saúde e 

segurança do trabalho, que você tem que ta sempre requalificando não só para dar 

mais empregabilidade, mas é para dar mais condição de trabalho para ele ate para 

acompanhar o desenvolvimento tecnológico do setor, 10 anos atrás você tinha, por 

exemplo, na minha área, de proteção, instrumento tipo hidrelétrico, na minha área 

quem faz esse trabalho dentro do circuito elétrico é um equipamento que chama 

relé, na minha época para cada proteção que você quisesse fazer no sistema 

elétrico você tinha que comprar um relé diferente, então você tinha lá um relé de 

sobre corrente porque quando tivesse um curto na linha, a corrente sobe muito o 

relé vai dar uma proteção, tinha um relé para proteger um trecho da linha que a 

gente chama de relé de distancia, protege a linha contra um raio que cai, contra um 

cabo que se parte. Antigamente se comprava um modelo de relé para cada tipo de 

trabalho que você tivesse que exercer, hoje você compra um relé só, micro 

processado, você instala ele lá e escolhe a função que ele tem que fazer, isso é 

impressionante como muda a tecnologia em 10 anos. 

Então especificamente para nosso setor a gente tem que trabalhar muito isso, 

a requalificação constante do trabalhador para ele acompanhar o desenvolvimento 

tecnológico. Se a gente for considerar para fora da categoria, a própria categoria eu 

acho que não é o sindicato, é um papel das centrais sindicais. Como desempenhou 

quando Fernando Henrique começou o processo de programas de qualificação 

profissional para dar mais empregabilidade, ele buscou as centrais, até porque é 

mais fácil, as centrais aglutinam milhares de sindicatos, que aglutinam milhares de 

trabalhadores. Até operacionalmente é muito mais fácil você trabalhar com três ou 

quatro interlocutores do que você trabalhar com três mil, então, para você pegar o 

desempregado a partir do momento que ele deixou de ser empregado ele saiu da 

categoria, então ele não tem categoria, então a central fazer esse papel e fez esse 

papel, por um bom tempo, de qualificar e requalificar esse trabalhador dando 

empregabilidade para eles. Eu acho que está perfeito, teve alguns efeitos colaterais, 

acabou servindo com uma coleira no mundo sindical, inclusive essas pessoas que 
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sempre condenaram a CLT, sindicalistas que sempre condenaram a CLT, taxando a 

CLT de golpista porque atrelavam o sindicato ao estado e tirava a liberdade e 

autonomia do sindicato por conta de regulamentação, por conta do financiamento do 

sindicato através de imposto sindical, entra no jogo e aí se atrelaram ao estado 

através do dinheiro para qualificação e requalificação. 

Pesquisador:  Sim porque tem a participação do FAT. 

Reis: O dinheiro é todo do FAT, o dinheiro do FAT é um dinheiro pro 

trabalhador, mas não dessa forma pra servir pro governo atrelar o sindicato, olha, é 

um negocio polêmico, vocês têm o dinheiro, mas tem que tirar o pé dali, olha a 

posição política que vocês vão adotar. 

Pesquisador: Com certeza não deixa de ter uma visão regulamentadora, eu te 

dou a partir do momento que você também esteja trabalhando de acordo. 

Reis: Você tem que reconhecer o meu trabalho aqui que eu sou uma cara que 

to valorizando e penso no trabalhador, o meu governo vocês taxam de neo-liberal, 

mas meu governo da dinheiro para vocês qualificar o trabalhador, o que é menos 

neo-liberal que isso? 

Pesquisador: Importante até quando você taxa muito isso, quando eu passo 

então a ser financiado pelo FAT, de acordo com o governo, que é um dinheiro do 

trabalhador, que é distribuído pelo governo via o FAT, eu tenho ainda uma visão 

assistencialista do sindicato ou não? 

Reis: Não, olha só, o assistencialismo tem que existir, nós vivemos num pais 

que tem um dos maiores problemas, problemas gravíssimos de estrutura, nós não 

temos saúde decente, nós não temos educação decente, nós não temos transportes 

decentes, nós não temos segurança decente, pagamos muito imposto, temos uma 

carga tributaria altíssima e não temos nenhum retorno disso eu acho que o sindicato 

não pode se furtar a isso, o sindicato não pode deixar o trabalhador a mercê do 

mercado de saúde, do mercado de educação, o sindicato tem que intervir nisso, de 

que forma, com acordos que garantam este tipo de benefícios para os trabalhadores 

através das empresas e aqueles trabalhadores que não tem acesso a isso através 

da empresa, o sindicato tem que dar, porque senão vai jogar ele na fila do SUS e ai 
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o presidente do sindicato também tem que ir para a fila do SUS também, não da só 

para dizer não, eu não vou prestar esse serviço aqui no sindicato, mas eu to com 

meu plano de saúde em dia, esta tudo tranqüilo, vou lá na área de plano de saúde 

do hospital, a hora que eu entrar pelo plano de saúde estou sonegado, espera ai 

então é muito fácil dizer que é contra o assistencialismo enquanto você ta bem 

atendido, ta resguardado, ta garantido, isso e fácil, mas a maioria das categorias não 

tem isso, então o sindicato tem que prestar esse tipo de serviço, o assistencialismo 

do ponto de vista da falta do Estado para suprir o cidadão das necessidades básicas 

dele de saúde, transporte, segurança e educação, é necessário que o sindicato não 

deixe isso não, tem que ser assistencialista mesmo se não o trabalhador vai ficar 

abandonado, eu acho ate que se faz pouco, nós tínhamos que ter no Brasil escolas 

nos sindicatos, se você pegar a escola publica, ta falida, apesar de gastar um 

dinheirama danada a coisa é mal feita porque não querem pagar bom salários aos 

professores, porque não tem qualificação dos professores, porque não tem interesse 

em manter uma escola pública de qualidade, e ai o filho do trabalhador, é direito do 

trabalhador buscar isso, ele vai levar o filho dele para uma escola privada e a escola 

privada não deixa de ser um negócio por mais que as pessoas dizem que o dona da 

escola é um educador, ele é um educador negociante, então ele vai colocar na 

escola dele um viés ideológico do serviço que e a escola dele presta do ponto de 

vista dele, pondo de vista do negocio, não é o ponto de vista do social, não é o ponto 

de vista do ser humano, por mais que ele diga que a escola dele tem 

responsabilidade social e que desenvolve pessoas, eles estabelecem efetivamente 

as competições do aluno, eu digo isso porque aqueles que estudam em escola 

privada, a gente percebe que na escola, a tendência da escola é estabelecer o 

economia de mercado na cabeça das pessoas, até porque eles vivem da economia 

de mercado, porque eles só tiveram chance de fazer escolas grandes porque o 

estado falhou, porque o estado tem que ser o estado mínimo que eles defendem. 

Dentro dessa política dentro dessa filosofia de formação da pessoa não está 

incluído o sindicato, não está incluído o movimento sindical, não está incluído a 

organização do trabalhador e 99% dos alunos que saem da escola privada vão ser 

trabalhadores, de maior nível ou menor nível, vai todo mundo ter carteira azul e vai 

todo mundo buscar a carteira assinada, não porque eu fiz engenharia eu sou 

engenheiro, ou sou médico. Médico e engenheiro marcam ponto la na fabrica no 
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hospital igual a todo trabalhador do ponto de vista do empresário, eu acho que o 

movimento sindical perdeu grande chance de montar escolas pelo mundo afora, se 

juntar a vários sindicatos montar as escolas e formar trabalhadores com ponto de 

vista sindical, com ponto de vista classista, com  ponto de vista de defender os 

interesses da classe trabalhadora e nos não fizemos isso e tivemos ótimas 

oportunidades para isso e nunca fizemos, agora não sei se dá mais, não sei se da 

para voltar mais. Do outro ponto de vista do assistencialismo, na questão especifica 

da requalificação e qualificação, menos ainda, não pode ser considerado de forma 

alguma assistencialismo porque se você, se os sindicatos não se esforçarem, não 

trabalharem para manter esses trabalhadores, principalmente nas áreas mais 

técnicas como, por exemplo, a nossa energia elétrica, sempre atualizado alguém vai 

gerar um mar de desempregados, porque as empresas logicamente vão crescendo 

mais qualificadas, quanto mais distante ele ta do período de escola dele, menos 

atualizado ele vai estar, e se você deixar as empresas por um lado e o sindicato por 

outro forçando as empresas a praticar e  enquanto as empresas não praticam ou 

sindicato não praticar essa atualização constante do trabalhador, você vai gerar 

desempregado com um sindicato desempregado não ajuda nada muito pelo 

contrario, você perde seu maior cliente que é o trabalhador e gera um povo pacífico 

e o desempregado diminui o salário do empregado. 

Pesquisador: Você tocou no ponto que eu acho que é fundamental, então 

deixa um pouquinho de lado o sindicalismo de resultado não que você deixou o 

resultado final como objetivo maior, você continua logicamente, mas você também 

agora abre uma nova vertente digamos assim para você trazer realmente uma visão 

diferente. Você acredita que o sindicato então hoje, no seu atual papel como 

presidente e com suas idéias de mudança, você acredita então que você vai partir 

para essa idéia ou você já faz isso de se colocar junto com a empresa, junto com a 

Eletropaulo, junto com as energéticas com a participação do sindicato na cobrança 

maior da qualificação desses trabalhadores e acompanhar mais isso ate 

possibilitando, que esse seu corpo de trabalhadores estejam sempre se qualificando, 

que eles não percam o emprego. Como você está como agente nisso, qual o seu 

papel nisso, como você trabalha com as energéticas nessa visão?  

Reis: A gente tentou, nós aqui no sindicato tentamos alguma coisa, mas ficou 

restrito à qualificação de quem tava entrando nas empresas de forma bem básica, 
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nunca nos aprofundamos, nunca buscamos dar mais conteúdo técnico a esse 

projeto nosso de formação e qualificação que foi o IEPE ou esta sendo o IEPE, mas 

o IEPE sempre ficou restrito aqui, vamos requalificar o trabalhador que ta saindo da 

empresa ou vamos qualificar o trabalhador que esta entrado na empresa, nós nunca 

desenvolvemos um projeto dentro do IEPE para qualificar o trabalhador que esta na 

empresa, nunca fomos la na empresa dizer para eles, olha você tem uma aqui uma 

falha nos seus eletricistas, não estão devidamente atualizados para novas 

tecnologias, os seus trabalhadores na área de telecomunicações não estão 

devidamente qualificados, qual e o projeto da empresa, qual e o plano de 

treinamento das empresas, eu posso participar desse plano de treinamento. Todas 

as empresas têm, mas nós não tentamos entrar nesse nicho, que é o nicho de 

treinamento que toda empresa tem, e é interessante porque toda vez que a empresa 

passa dificuldade a primeira coisa que ela corta é treinamento, e a gente poderia 

fazer isso nesse momento. 

Pesquisador: Até agora a nossa conversa é bem aberta, estou pensando, 

ainda mais se a gente for ver a visão do papel do sindicato cidadão, eu acredito que 

o papel do sindicato então nesse momento com a empresa seria até, “olha você ta 

muito mais preocupada a organização a empresa em qualificar tecnicamente para 

atender sua necessidade, preciso de um bom empregado, mas será que se eu fizer 

um levantamento eu não posso ta qualificando essas pessoas culturalmente, que 

deve existir uma defasagem muito grande cultural e não técnica eu falo 

comportamental, cultural e não técnica, que é para o próprio cidadão e para o 

próprio individuo”. A partir do momento que eu qualifico essa pessoa eu possibilito 

que ela tenha oportunidade de estar empregada em qualquer setor. 

Reis: Essa foi outra falha que nos cometemos, nós ficamos muito apegados a 

qualificação técnica e a gente poderia ter enxertado essa instrumentalização técnica 

do conhecimento do trabalhador e também com técnicas de cidadania. Trabalhador 

mais preparado, melhores empregos e melhores salários. Crio um círculo virtuoso 

onde qualifico não só como trabalhador, mas como cidadão como ser humano. 

Pesquisador: Sim, eu consigo preparar uma massa de trabalhadores que 

tenham empregabilidade que eles sejam realmente empregáveis. 
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Reis: Efetivamente, se você pegar um trabalhador da Europa, não digo muito 

dos Estados Unidos não porque lá é selvageria, mas principalmente na Europa, se 

você pegar o trabalhador na Europa culturalmente ele é muito mais reconhecido. 

Pesquisador: Com certeza, foi um grande problema nosso na abertura do 

mercado, com a globalização nós tivemos uma perda muito grande porque nunca 

fomos preparados para isso. 

Reis: Quando o trabalhador esta mais desenvolvido culturalmente, quer dizer o 

desenvolvimento intelectual dele também é maior, não que as pessoas sejam burras 

e a outra vai ser inteligente, não é nada disso, as pessoas vão ter mais capacidade 

para aprender, mais capacidade para absorver e mais capacidade para entender os 

novos momentos. Então o trabalhador culturalmente mais desenvolvido, junto com a 

técnica mais desenvolvida, ele vai perceber melhor o que esta acontecendo em 

torno dele, as necessidades dele, até onde ele tem que ir para atingir as 

necessidades dele. Seria muito mais fácil para nós desenvolver o nosso trabalho 

com o trabalhador envolvido, engajado politicamente e culturalmente e sabedor de 

tudo isso. Volta-se a história da escola do sindicato, onde com essa escola 

tradicional que se tem atualmente, ninguém ensina ao trabalhador porque se tem 

uma greve, porque ele tem que entrar numa greve e os resultados dessa capacidade 

e dessa opção dele e da vontade dele de fazer isso, suas conseqüências e suas 

necessidades. Ter a visão de agente principal da relação capital e trabalho. Ele vai 

exigir mais do dirigente sindical, fazendo com que este dirigente não possa mais ser 

aquele sujeito “xucro”, que acha que pode tratar o trabalhador como massa, ele vai 

exigir mais fazendo com que o dirigente sindical seja mais preparado para poder 

convencer estes trabalhadores, entenderem qual a proposta para aquele momento, 

sendo assim mais exigidos, e os trabalhadores entendem que não estão ali como 

massa, esse cara não vem aqui me fazer de massa porque eu sei os caminhos que 

a gente tem que tomar e o que eu tenho que fazer e onde eu vou chegar. Isso serve 

para os dois pontos, tanto aquele dirigente sindical radical que quer fazer política 

absolutamente desvinculada do interesse do trabalhador, porque o interesse próprio 

político dele absolutamente pessoal, particular ou então do pelego também, o pelego 

que quer vender o trabalhador e faz ele de massa e recebe por fora da empresa. 

Isso ta cheio também no meio sindical. 
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Pesquisador: Você acredita que o Sindicato dos Eletricitários de São Paulo, 

do qual o senhor é presidente, têm uma participação na qualificação do trabalhador, 

somente pelo IEPE ou você tem outras ações ou ainda pretendem ter ações que 

promovam a qualificação. 

Reis: Tivemos através do IEPE, tivemos através da CGT enquanto a CGT 

estava aqui (como central diretamente ligada ao Sindicato dos Eletricitários) hoje 

diminuiu um pouco, como todos sabem a CGT se fundiu com mais duas centrais 

sindicais e foi criada a UGT – União Geral dos Trabalhadores e aí perdemos o 

contato. Então nós tivemos por estes dois viés, a gente continuou sempre buscando 

dentro das empresas, toda vez que as empresas tem que dar algum tipo de 

qualificação ou requalificação dos trabalhadores a gente se propõe, a gente continua 

fazendo e a partir de agora vamos ver se conseguimos desenvolver novos projetos, 

vamos pensar novas formas de cada vez mais estar presente nesse item importante 

da vida do trabalhador que é a eterna requalificação dele, para que ele esteja 

sempre apto a desempenhar tarefas mais complexas que são exigidas pelo 

desenvolvimento tecnológico, pelo desenvolvimento até das formas de 

administração das empresas. 

Pesquisador: Qual a sua mensagem sobre o sindicato-cidadão? 

Reis: Eu acho que o trabalhador tem que estar sempre cobrando do seu 

sindicato, exigindo que o seu sindicato desenvolva mais do que só um acordo 

coletivo, que o seu sindicato atue em todas as áreas que envolvem a vida do 

trabalhador, não só dentro da empresa como fora da empresa, exigindo das 

empresas cada vez mais que elas dêem benefícios que tragam não só o bem ao 

trabalhador do ponto de vista do salário. Exigir mais do sindicato, que ele não atue 

só nas questões profissionais ali dentro da empresa, com melhores acordos do 

ponto de vista financeiro e de benefícios que são de alguma forma atrelados a 

atividade dele como o plano de saúde, auxílio alimentação, auxílio transporte, mas 

também na vida cotidiana, que desenvolva culturalmente o trabalhador, que dê 

noções de meio-ambiente, de cidadania, de respeito ao próximo. Eu venho de uma 

família onde meu pai sempre trabalhou muito, nunca reclamando da vida, vi meu pai 

sempre trabalhar, meu pai trabalhou muito, mas muito para manter um padrão de 

classe média, então não tenho vergonha de dizer que eu sou da classe média, eu 
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não sou pseudo-burguês, isso é outra coisa. Todos os meus irmãos são formados, 

tem o curso universitário, formados em Universidade Federal, meu irmão tem dois 

cursos em Universidade Federal, minha irmã tem graduação em Universidade 

Federal, eu não tenho curso superior porque eu comecei e larguei, porque vi que eu 

tinha optado por uma carreira que não era para mim, comecei a fazer engenharia, fiz 

um ano de engenharia e vi que não era a minha área. Então eu cresci minha vida 

toda na classe média e tento hoje manter este mesmo padrão de vida, minha filha 

hoje estuda em escola privada de classe média. Acho interessante que as maiorias 

das pessoas de manhã levam seus filhos com a perua escolar, mas tem muita gente 

que deixa os filhos na escola de carro, e fica aquele entra e sai e não da para você 

ficar parado ali com o carro ali na frente da escola, porque as pessoas tem que vir, 

deixar os filhos e ir embora, mas tem sempre um grupinho que chega e fica batendo 

papo por ali, muitas até porque o marido tem condições de sustentar a casa com o 

trabalho dele e elas não precisam fazer mais nada e se encontram lá para bater 

papo, param os carros e ficam batendo papo e vira aquele “fuzuê” o trânsito. Então, 

até nisso as pessoas tem que respeitar, a impressão que fico é de quanto mais alto 

o grau de instrução e de vida das pessoas, menos respeitosas elas ficam. O 

processo parece que é inverso, ao invés das pessoas, quanto mais culta, mais 

preparada, mais qualificada, mais educada é a pessoa, menos respeito ela tem pelo 

próximo, mais individualista. Então acho que o sindicato tem que atuar nisso, tem 

que atuar para fazer o trabalhador ser um cidadão, porque a partir desse momento 

ele vai respeitar as leis e vai saber também que determinadas leis não respeitosas 

com ele e ele vai exigir cada vez mais dos governantes e exigir cada vez mais das 

outras pessoas. Se eu posso deixar um recado é que o trabalhador procure se 

agrupar em torno do seu sindicato, quer o sindicato que vai defender ele, não 

importa o grau de instrução ou formação dele, até bom porque as exigências para 

este sindicato serão maiores e aí os dirigentes sindicais vão ter que se qualificar 

para fortalecer mais este trabalhador e a partir daí exigir que este sindicato não seja 

somente um sindicato de resultado, que olhe somente dentro da empresa, mas 

também que olhe o dia-a-dia do trabalhador e ofereça propostas de política de 

desenvolvimento humano e de cidadania, do meio-ambiente e de tudo isso. 
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ANEXO D – ENTREVISTA COM O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ESTUDOS E 

PESQUISAS DOS TRABALHADORES DO SETOR ENERGÉTICO, ANTONIO 

CARLOS LIMA DURAN, DEZEMBRO DE 2008. 

 

 

Atuo na área de Recursos Humanos há 50 anos, sou professor universitário à 

38 anos, atuo na área sindical desde 1990. Conheço pouco, uma vivência pequena 

porque acredito que na área sindical o ideal seria ter vivido nos tempos da década 

de 1970, quando ela teve mais efervescente, mas dá para se ter uma visão geral da 

história. Quando começamos a conversar a respeito de sindicato, me surgiu a idéia 

de sindicato cidadão e me surgiu por uma razão muito simples. A função do 

sindicato não é atender, dentro de um processo, hoje, atender uma necessidade 

técnica e financeira do seu associado. Técnica no sentido de qualidade de vida, 

segurança e financeira no sentido de atender a questão do salário, a questão dos 

adicionais, questão de lanche, refeição. 

Eu não sou partidário de que o sindicato tenha que dar dentista, médico, 

barbeiro e todas estas coisas, por uma razão muito simples, isso é uma escolha da 

própria organização onde este cidadão trabalha. Hoje, quando a gente fala em 

cidadão, eu acredito que o sindicato e em especial o Sindicato dos Eletricitários tem 

que trabalhar com o cidadão de uma forma maior. Talvez seja até uma posição mais 

política do que qualquer outra coisa, por uma razão muito simples, na medida em 

que ele vai trabalhar o cidadão ele está trabalhando pessoas que vão entendê-lo na 

sua atividade perante as empresas, concessionárias ou terceirizadas que na 

verdade ele acaba representando. 

Hoje é 10 de dezembro, ontem dia 9 houve um apagão relativamente grande 

na zona da Avenida Higienópolis, por ali. O que aconteceu, houve um problema 

técnico por uma emenda subterrânea mal feita, isso nós podemos dizer, como disse 

o próprio sindicato, hoje representado no jornal, que é uma questão de manutenção. 

O sindicato pode falar que é uma questão de manutenção, agora precisa ver se as 

pessoas que foram prejudicadas vão entender a palavra do sindicato, visto que o 

sindicato hoje é uma coisa meio deturpada de vários modos. Se esse sindicato 

trabalhar esse sindicato-cidadão, isto é, trabalhar o cidadão da comunidade, uma 

palavra dele teria muito mais efeito. Dizer olha, nós estamos correndo risco, e ta 
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correndo risco mesmo, ninguém sabe disso, mas nós sabemos a comunidade não 

sabe. A empresa concessionária não vai falar sobre o risco, ela não tem interesse, 

ela só diz olha, foi um erro de manutenção, foi uma questão casual. E a gente sabe 

que na medida em que o sindicato começa a trabalhar de fora para dentro, com a 

comunidade que é servida pelas empresas, então ele vai ter muito mais força, 

inclusive em certas reivindicações. 

Durante um bom tempo o sindicato através do próprio IEPE se importou em 

tornar as pessoas cidadãs, tanto é que existem cursos oferecidos para a 

comunidade a custo praticamente de manutenção do próprio curso, com em torno de 

10% de lucro para pagar a parte administrativa, sendo que deste grupo 60 a 70% ou 

às vezes até mais já saem empregados, além do que neste grupo fala-se também 

em ética, no papel dele perante a comunidade. Por isso que as empresas vão 

buscar estes empregados, porque no corte-religa, por exemplo, que o cidadão vai à 

casa do consumidor, vai à indústria para cortar a energia por falta de pagamento ou 

às vezes por qualquer tipo de fraude, existe a facilidade, faz de conta que você não 

esteve aqui, diz que apresentei a conta... Para não cortar. E como a gente trabalha 

muito isso no sentido da responsabilidade dele como pessoa, tem reduzido um 

pouco, não muito, mas tem reduzido o suficiente para que as empresas continuem 

cada vez mais vindo buscar funcionários com a gente. Eu acredito realmente que se 

cada sindicato trabalhar a cidadania, não só mostrar os deveres, mas mostrar 

também aquilo que ele tem e que ele pode buscar, os seus direitos, que é uma das 

coisas que aquele antigo curso que o FAT dava, onde você tinha toda uma questão 

trabalhista, questão comportamental, colocar o cidadão dentro da comunidade que 

muitas vezes estava fora, havia exageros porque você tinha pessoas com 15 anos, 

12 anos e pessoas com 50 e 60 anos e a coisa ficava meio diferenciada. Hoje já 

esta havendo uma equalização, então você começa a trabalhar primeiro, e que 

indica na realidade são o SINE (Sistema Nacional de Empregos) entre outros, 

indicam pessoas desempregadas e que passam por um processo, ultimamente não 

tem havido mais esse tipo de coisa, o próprio IEPE deixou de trabalhar com isso em 

questão do custo benefício. 

O sindicato tem sim a obrigação de trabalhar não só os seus associados 

porque na medida em que eu sou associado de um sindicato, na medida em que eu 

tenho maior percentual de associados de empresas concessionárias de energia 
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elétrica que tem um nível de instrução, que tem um nível de conhecimento alto, onde 

o salário médio é alto eu não preciso falar de cidadania. Agora eu vou precisar falar 

de cidadania para aquele cidadão que é na realidade quem vai abrir buracos, vai 

abrir a vala, que vai esticar fio, que é o pessoal que trabalha com as terceirizadas, 

com as empreiteiras na realidade, porque são pessoas de menor nível, onde o 

salário médio gira em torno de R$ 600,00 ou R$ 700,00 e que trabalham às vezes 

uma quantidade de horas além daquilo do que a gente tem como capacidade. 

Pesquisador: O que podemos ver como no caso de Higienópolis, é que a 

visão do sindicato ainda é combativa, ele não tem uma visão participativa. Até em 

alertar que o problema foi de manutenção, o seu texto, seu discurso perante a 

sociedade, perante a própria empresa não é um discurso participativo. Vamos 

entender o que realmente aconteceu, o que realmente ocasionou, mas não, o 

discurso é de que a empresa está falhando, o problema é na empresa, ela esta 

deixando de atender a necessidade do consumidor. 

Duran: Eu vou mais além, hoje, não lembro se a empreiteira que trabalhou lá 

está ligada ao sindicato, porque se ela estiver ligada ao sindicato é pior a emenda do 

que o soneto. 

Pesquisador: Porque então eu tenho uma responsabilidade maior, sou 

responsável também perante a sociedade. Essa é a visão também do sindicato-

cidadão, com essa participação. O que me questiona agora, até onde você acredita, 

com toda a sua experiência, da para ter o sindicato combativo com a visão do 

sindicato-cidadão ou não, o sindicato tem que deixar de lado essa visão mais 

aguerrida e partir para uma visão de participação, de se unir para formar melhor as 

pessoas, atender melhor os consumidores, melhor a sociedade. 

Duran: Eu vejo de duas formas, aliás, de três formas. A primeira do sindicato 

combativo, de que gosta de dizer não dentro do meu ponto de vista está no fim, por 

uma razão muito simples, é aquele sindicato que não se globalizou. Hoje existem, 

tanto na Europa mais que nos Estados Unidos a participação do sindicato, o 

sindicato é participativo, ele está dentro da empresa, ele tem um representante lá, 

não tem voto não importa, mas ele está lá. Então ele também não pode se omitir das 

grandes revoluções que acontecem. Outra coisa, o sindicato é como um gestor de 
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recursos humanos, ele tem que antecipar os fatos e não trabalhar em cima de fatos 

que estão acontecendo. Então seja ele tem que se globalizar. A maioria dos 

sindicatos, na prestação de serviços, são sindicatos que foram formados na época 

em que as empresas eram todas em sua maioria, tinham passado de privada para 

estatal e esses dirigentes que hoje estão aí, a maioria deles surgiram na época da 

estatal. Então infelizmente a cabecinha deles não se adequou a uma nova realidade. 

Vamos bater porque vamos querer, porque eles vão dar, antes eles iam conversar 

com o secretário de energia, hoje você não tem, hoje você não vai conversar com o 

patrão, o patrão não fica nem aqui, as regras são regras mundiais, não são nem 

regras regionais então o que acontece aqui acontece com a Argentina acontece com 

o Chile, acontece com o Peru, quer dizer, acontece na Europa, porque a maioria das 

empresas, salvo a americana Eletropaulo, mas que trabalham, na realidade, a 

grande empresa dela está fora do Estados Unidos ou está fora do Canadá, ou da 

Espanha, Portugal e por aí afora. Se você for fazer uma relação comparativa de 

quantidade de pontos de luz servida, de quilowatts gerados ou quilowatts 

consumidos por aí afora é um absurdo do que existe fora e existe dentro da pátria 

mãe. Então não houve uma adaptação dessas pessoas para isso como não houve 

uma adaptação das pessoas que são detentoras das empresas empreiteiras nessa 

nova situação, ainda se trabalha com o questionamento de que as empresas são 

estatais muitas vezes, por quê? Porque a maioria são os responsáveis, os donos, os 

acionistas majoritários das empreiteiras, são ex-funcionários das estatais. Então 

todo esse mundo fez com que a coisa não evoluísse, percebe, os pequenos e o 

sindicato, os grandes não, para eles já houve uma evolução, tanto é que a gente 

participava de algumas reuniões na Eletropaulo, e o interesse da Eletropaulo é 

reduzir a questão do acidente de trabalho, mas isso é mundial não é só no Brasil. O 

que eles fizeram? As empreiteiras estavam trabalhando com problemas, eles 

começaram a desenvolver cursos para as empreiteiras para trazer as empreiteiras 

no nível deles. Lógico que eles não são 100%, mas este trabalho eu vejo como 

trazer o cidadão a uma nova realidade, aquilo que a gente chama de 

desenvolvimento organizacional não se faz em função do eu e sim em função de 

todos, a organização para subir, e a organização para subir é desde que ensino as 

pessoas dentro de um contexto como cidadão. Se você ao invés de se preocupar só 

com acordo coletivo de dizer que precisamos de X por cento aqui, de Y por cento ali, 

inserir alguma coisa no sentido de ter alguma cláusula dizendo que deverá existir 
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uma participação conjunta entre empresa e sindicato no desenvolvimento das 

pessoas é uma garantia, é uma garantia para o sindicato de trazer as pessoas e 

uma garantia inclusive para a própria empresa que a coisa funciona. Só abrindo um 

parênteses, nesse sentido a gente apresentou um projeto para a Eletropaulo no 

sentido de desenvolver pessoas nessas comunidades carentes para que elas 

pudessem agir como meio de priorizar a questão da rede elétrica interna. Então eles 

iriam ter cursos de todas essas questões de ética, de cidadania, iria inseri-lo além de 

elétrica, eletricidade, por quê? Para evitar, por exemplo, “gatos” (ligação irregular 

feita para furtar energia elétrica) que têm. Que existam “gatos”, mas vamos fazer um 

“gato” correto, vou construir um barraco como se tem até casa no meio da rua, mas 

internamente a fiação está correta. O que significa isso, você começa a inserir no 

cidadão uma nova situação, você começa a passar para estas pessoas outra 

responsabilidade. A princípio a Eletropaulo quis fazer e depois acabou desistindo por 

questão de mudanças internas. É o papel do sindicato. 

O sindicato, através do IEPE também apresentou à Eletropaulo, existe uma 

dificuldade muito grande de você conseguir deficientes para atender o percentual de 

deficientes que você tem que ter dentro da tua organização. A Eletropaulo pediu 

para que a gente trabalhasse alguma coisa, foi feito um projeto, mas só que aí o 

problema não é nem da Eletropaulo e nem do sindicato, é da própria comunidade. 

Porque o deficiente recebe uma bolsa do governo justamente em função da sua 

deficiência. Quem é que vai deixar de ganhar, não me lembro o valor correto, mas 

que seja R$ 600,00 sem sair de casa para ganhar R$ 700,00 ou R$ 800,00 tendo 

que comparecer todo dia na empresa. Por isso se formulou todo um trabalho no 

sentido de inserir essas pessoas, dar treinamento para essas pessoas para que se 

tornassem um profissional e que pudessem trabalhar. Então existe ali, muitas vezes, 

o próprio sindicato querendo fazer e também não há essa possibilidade, porque 

existe essa bolsa que o próprio governo dá. Eu vejo, sinceramente, uma das 

grandes falhas de todos os sindicatos, salvo raras exceções não trabalharem na 

preparação da comunidade como cidadã porque quer queira, quer não é uma 

responsabilidade deles sim, eles representam uma fatia dessa comunidade. Vamos 

pegar os filhos, parentes, todos que estão ligados e vamos trabalhar porque se não 

houver esse trabalho de quem está mais perto do cidadão, não é o governo que vai 
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fazer, não é a escola que vai fazer porque passa a ser uma obrigação e tudo que 

passa a ser obrigação deixa de formar as pessoas. 

Pesquisador: O papel do sindicato nesse processo de qualificação se tornou 

muito relevante e o sindicato está conseguindo, perante sua visão, atingir esse papel 

de preparar cidadãos? Nesse caso específico ele preparou para uma empresa, mas 

até onde ele atende a comunidade? Ele tem essa participação de preparar para a 

comunidade? 

Duran: Nenhum. Nenhum sindicato atinge isso, por quê? Porque, vamos pegar 

os metalúrgicos, parar na porta da Volkswagen ele pode estar dentro dos seus 

direitos só que ele está atrapalhando um monte de pessoas. O que acontece: se 

esse sindicato estivesse junto à comunidade, tranquilamente aquele ato seria visto 

de outra forma. Ele é visto como baderneiro, tem baderneiro? Tem sim. Essas coisas 

têm que mudar, eu tenho que formar pessoas que tenham a mínima formação de 

sindicato dentro da comunidade. Se você fizer um levantamento numa empresa ou 

numa sala de aula de quantas pessoas são sindicalizadas, quem levanta a mão já 

levanta assim meio envergonhada, por quê? Porque para eles o sindicato tem outro 

significado que para eles é nada agradável falar. 

Pesquisador: O sindicato-cidadão contribui para a inclusão social dos 

trabalhadores através da qualificação da mão-de-obra, mas tem outra atividade que 

você julga mais importante? 

Duran: Veja bem, vamos tentar imaginar não só na formação, mas ele pode 

através, por exemplo, hoje a reciclagem é uma questão mundial. Então eu posso 

colocar oficinas, quem não gostaria de trabalhar em fazer o papel “mache”, coisa 

mais simples que tem, você está apoiando e está criando um novo núcleo de 

trabalho, que existe no Nordeste. Formar cooperativas, trabalhar nesta outra forma 

de não só formar pessoas, mas segurar as pessoas naquilo que você formou, senão 

não adianta. Você forma o cidadão, diz que tem que ser ético, que tem que seus 

deveres, seus direitos e daí? O que ele vai fazer com isso? Tenho direitos, deveres 

e obrigações e o que faço com isso? Então proporcionar esse novo meio de 

atuação, utilizar, por exemplo, aposentados para trabalhar junto dessas pessoas. Aí 

precisaria ver, talvez fazer uma pesquisa para ver quais são os nichos que estão 
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vazios para poder estar trabalhando, trabalho tem, formas diferentes tem. Não sei, 

mas acho que trabalhar com crianças, de outras formas, não adianta esperar que no 

ano que vem vai estar tudo mundo equalizado no nível de cidadania, isso pode levar 

décadas, para levar décadas vamos trabalhar com a criança. Formar o núcleo e 

fazer com que esse núcleo esteja trabalhando nem que seja só o sindicalizado, 

dentro da área de concessão. 

Pesquisador: Os programas de Governo, quando distribuem suas verbas e em 

específico o Governo do Estado de São Paulo, a parcela distribuída para a 

qualificação de pessoas acontece deixando ao sindicato uma parcela muito 

pequena. Por que essa visão do próprio governo em destinar uma pequena parte 

para os sindicatos sendo que estas entidades estão mais próximas do trabalhador e 

conseqüentemente ser o ator principal dessa qualificação? 

Duran: Esse é um processo político, na verdade quem ganha são as centrais e 

as centrais repassam isso para os sindicatos, são interesses políticos. Nessa 

pesquisa que você citou eu dei uma analisada e para mim está falho, se enxerga 

para um lado ao invés de enxergar para o outro. Ela foi feita pelo Governo do Estado 

onde você tem as pessoas responsáveis ligadas muito mais ao setor do comércio, 

onde aparece, por exemplo, o nosso setor específico, aparece muito pouco ou não 

tem. Na realidade a gente sabe que no setor elétrico e no setor de telefonia, a 

demanda é incomensurável, por uma razão muito simples, a telefonia esta 

crescendo de uma forma astronômica, a telefonia que falo não é só o telefone, você 

tem aí telefone, sinais para a internet, sinais para a televisão. Onde você tinha só 

São Paulo, hoje você tem o interior de uma forma geral e é uma mão-de-obra com 

uma rotatividade muito grande, o indivíduo começa hoje, ganha dinheiro, muda e 

assim vai e não aparece na pesquisa, só aparece ali o eletricista. Isso mostra certo 

desconhecimento daquilo que esta se querendo fazer, há falhas, como conhecemos 

o outro lado, as falhas são muitas. E essa mão-de-obra é uma mão-de-obra 

despregada, que as vezes ela tem aquelas características de que você precisa, tem 

carro, tem carta, tem possibilidade mas não tem conhecimento, então é hora de 

você formar. Nós tentamos fazer alguma coisa nesse sentido, tínhamos incluse 

fechado com algumas empresas, mas não tinha dinheiro e se tivesse realmente 

entrado nesse campo, tanto é que outras conjunturas estão sendo feitas para que 

isso aconteça isso vai de vento em polpa, que é o papel justamente de cidadão, 



 150

você dá à comunidade justamente o profissional que ela precisa, mas dá dentro de 

um novo padrão, não no padrão de você está aqui para amarrar fio, ele vai amarrar 

fio, mas com consciência, vai amarrar fio sabendo quais são os seus direitos, quais 

são os seus deveres e quais são suas obrigações, não adianta ele saber só os seus 

direitos ele tem que saber as suas obrigações, ele tem que saber que ele é o 

representante daquela empresa X, Y ou Z que está vestindo o uniforme, não é o 

cara que está sentado na escrivaninha, na mesa, é ele e o porquê esta fazendo 

aquilo, o que ele está levando para o cidadão, um dia ele passa a ser até um 

utilitário, que é outra empresa que esta fazendo na casa dele, que ele vai reclamar 

se não estiver certo. Então a cidadania é aquilo que a gente tem que se fala muito 

em direito, o meu direito termina quando começa o do meu vizinho. Se eu souber 

essa relação eu não preciso ter muro, as pessoas vão dizer, mas essas casas não 

têm muro, o direito cada um sabe onde é o seu. Nessas coisas todas é que o 

sindicato tem responsabilidade. E tem outros campos para atuar, é uma questão de 

você buscá-los. 

Pesquisador: Você acredita que o sindicato, de tempos para cá, tem a 

preocupação em qualificar porque ele enxerga a necessidade ou um caminho 

realmente de preparar melhor as pessoas, melhores cidadãos, ou não é apenas um 

caminho que ele buscou para participar do atual contexto? 

Duran: Existem sindicatos que estão preocupados com isto, é um processo 

histórico, o que acontece, muitas vezes em alguns sindicatos, federações e algumas 

confederações, aquela velha história, isso passa de pai para filho, então aquele 

sindicato de eu sou o dono, eu faço eu preparo, isso é geral, se eu conseguir chegar 

lá, eu não quero largar o manche. Porque tem muito presidente ou diretor de 

sindicato, de federação ou confederação que tem muito mais horas de vôo do que 

comandante de avião, conhecem o mundo todo embora desconheça o mundo, 

visitou o mundo todo, mas não conhece o mundo, muito mais que muito magnata. 

Então é uma posição cômoda, cômoda nesse sentido, vou falar com pessoas 

ilustres, estou sempre com o presidente, com o senador, o deputado, com o 

presidente da empresa, estou sempre viajando, ninguém quer largar isso, essa é a 

verdade. Muitas vezes eles têm essa relação, descem do pedestal e vão entender o 

que acontece e na hora que o cidadão sobe ele esquece que ele veio lá de baixo. É 

o que eu digo sempre, aquela questão do sindicato de nós vai, nóis fica ,nóis gosta e 
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nóis qué, está terminando porque os velhos sindicalistas estão morrendo ou estão 

tendo que largar o bastão. Só que o pessoal que está chegando não é um idealista 

briguento, mas é o idealista individual, é o eu, não está muito preocupado se vai 

atingir algum lugar, se preciso ou não preciso. Alguns sindicatos dão cursos para 

dizer que estão revertendo aquilo que eles têm ou para justificar alguma coisa, o 

Sindicato dos Comerciários, por exemplo, tem uma vasta quantidade de cursos, 

algumas federações também apresentam bastante coisa, mas é uma questão ínfima 

daquilo que gira em torno realmente de dinheiro, outros  não fazem porque não tem 

verba para fazer, não tem jeito e podiam fazer. Inclusive se esses sindicatos fossem 

buscar verba no exterior ou em outras entidades para a formação sindical que é uma 

coisa séria, existe. Só que eu formo o sindicalista dentro da minha visão, então eu 

formo aquele que tenha até determinado ponto um conhecimento bacana, mas não 

todo para não me suplantar porque se ele começar a aparecer eu vou desaparecer, 

então como eu vou formar um cara que vai querer me tirar. Então a luta pelo poder é 

muito grande e na medida em que eu coloco mais pessoas dentro do processo de 

cidadania ele vai saber que o sindicato é um prestador de serviços e como prestador 

de serviços tem determinadas regras, que muita pouca gente ainda se apercebeu 

disso, e eu com o direito do consumidor vou consumir do sindicato. Então eu quero 

do sindicato o papel que foi dado a ele para ele fazer, e um dos papéis é trabalhar 

na comunidade, com o cidadão da comunidade. 

Pesquisador: Você gostaria de deixar alguma mensagem sobre o sindicato-

cidadão? 

Duran: Não, eu só gostaria que as pessoas que brincam de sindicato, 

entendessem que eles estão brincando com vida de pessoas sejam elas do serviço, 

comerciários, bancários, sejam elas da água, do esgoto, da eletricidade, 

metalúrgicos, seja qual for, químicos, que no fundo todos eles estão trabalhando em 

primeiro lugar com a saúde e a qualidade de vida dessas pessoas, não estou 

falando nem em questão financeira porque é muito mais importante a qualidade de 

vida, um acordo mal feito pode causar um trauma em alguém, inclusive financeira, 

um acordo mal feito pode tirar o direito de cidadão de ter um uniforme melhor e 

garantir para ele a questão de segurança e assim vai, então eu gostaria que muita 

gente, mas muita gente mesmo desse Brasil inteiro que pouca gente conhece, 
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deixasse de  brincar de sindicato e começasse a trabalhar como sindicalista, eu 

acho que é muito mais importante, é isso. 
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ANEXO E – O IEPE EM IMAGENS 

 

CURSOS DIVERSOS MINISTRADOS PELO IEPE 
 

 
 
Centro de Treinamento em Corte Religa, 2007 
Foto: IEPE 
 
 
 
 

 
 
Centro de Treinamento Corte Religa, 2008 – Aula externa 
Foto: IEPE 
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Centro de Treinamento Corte Religa, 2008 – Aula externa 
Foto: IEPE 
 
 
 
 

 
 
Treinamento do Curso da NR-10, 2008 
Foto: IEPE 
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Treinamento em Primeiros Socorros, 2008 – Aula externa 
Foto: IEPE 
 

 

 

 
 
Entrega de Certificado, Curso de Requalificação Profissional, 2006 
Foto: IEPE 
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Alunos do Curso de Elétrica I, ministrado pelo IEPE, assistindo aula no Sindicato 
dos Eletricitários de São Paulo. 
Foto: IEPE 

 
 
 
 

 
Alunos do Curso de Elétrica I, ministrado pelo IEPE, montando quadro de luz, 
no Sindicato dos Eletricitários de São Paulo. 
Foto: IEPE 
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Aluno do Curso de Elétrica I, ministrado pelo IEPE, montando quadro de luz, 
no Sindicato dos Eletricitários de São Paulo. 
Foto: IEPE 

 
 
 
 

PLANO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
 
 

 
Alunos do Curso de Secretariado, ministrado pelo IEPE, 
como entidade executora do PNQ com recursos do FAT. 
Foto: IEPE 
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Alunos do Curso de Secretariado, ministrado pelo IEPE, 
em visita externa para o fomento cultural. 
Foto: IEPE 

 


