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SEÇÃO V  
PSICOLOGIA, SAÚDE E TRABALHO  

As relações entre ideologia e reestruturação produtiva na organização 
sindical de trabalhadores  

Gislei D. R. Lazzarotto * 
Valéria A. Flores Cruz ** 

Introdução  

Para situar o contexto desta experiência profissional é importante 
constar que temos trabalhado com a psicologia em espaços, organizações e 
grupos diferenciados dos tradicionalmente denominados como campo da 
psicologia do trabalho, área na qual iniciamos nossa vida profissional na 
psicologia. Em torno de 1990, a partir da vivência de representação no 
Sindicato dos Psicólogos do Rio Grande do Sul, nos confrontamos com a 
realidade dos sindicatos de trabalhadores de outras categorias. Nas ações 
intersindicais passamos a identificar demandas para o trabalho da psicologia 
tanto na análise da vida dos trabalhadores dentro das fábricas, como nas 
suas formas de organizar o trabalho dentro dos sindicatos.  

No período de 1992 a 1995, acompanhamos o processo de 
constituição da diretoria de um Sindicato do Rio Grande do Sul como um 
grupo de trabalho, com metas e ações comuns, apesar de diferentes 
correntes políticas constituírem esta representação. Nesta assessoria, foram 
desenvolvidas atividades de grupo com metodologia de planejamento 
participativo visando a integração do grupo e a definição de um plano de 
trabalho conjunto, numa tentativa de repensar o projeto político do grupo e 
da instituição.  

O sindicato de processamento de dados surgiu como decorrência do 
desenvolvimento da informática no Brasil, a qual teve seu crescimento nos 
anos 70, quando em função da reserva de mercado, houve a expansão da 
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fabricação e uso de computadores. Consequentemente, os trabalhadores 
desta nova profissão tinham diante de si um amplo mercado e perspectivas 
de rápida ascensão profissional. Conforme Lys Esther Rocha (1989), a 
primeira forma de organização dos trabalhadores em processamento de 
dados foi através de Associações.  

A partir dessas Associações, há uma organização para formação dos 
sindicatos, os quais são fundados e reconhecidos entre 1985 e 1986. Mesmo 
como Associação, a categoria de processamento de dados teve sua representação 
presente nos movimentos sindicais e políticos do país (Cruz, 1995). 

Também é importante considerarmos que na área de processamento 
de dados evidenciam-se mudanças sucessivas e rápidas em sua concepção e 
operacionalização, tanto nos equipamentos como na organização do 
trabalho. Exemplificando, a função de digitador, conhecido como operário 
de informática, atualmente é considerada em extinção, permanecendo 
somente onde o processo de trabalho é ainda estruturado em grandes 
centros de processamento de dados com atraso tecnológico. Ou seja, num 
período de 10 a 15 anos a função apareceu e desapareceu, deixando 
considerável número de trabalhadores desempregados e sem qualificação. O 
que era visto nos anos 70 como a profissão do futuro, não tem sentido nos 
anos 90 (Lazzarotto, 1992).  

Esta realidade cria na categoria de processamento de dados e em suas 
respectivas representações, uma necessidade de rediscutir funções, 
profissões, processo de trabalho, formas de organização e ação, na empresa 
e na sociedade. Este processo confronta a possibilidade de utilizar a 
informática para democratizar a informação e colocar o desenvolvimento 
tecnológico a serviço das reais necessidades da sociedade, com a constatação 
de um uso da tecnologia que pouco tem contribuído para melhorar a 
qualidade de vida das pessoas. É a partir desta trajetória, que a diretoria do 
sindicato busca em 1995 aprofundar esta discussão. Processo este que 
assessoramos em algumas etapas e nos propomos a analisar como forma de 
integrarmos conhecimento psicológico com a prática política de dirigentes 
sindicais e cotidiano de trabalhadores em processamento de dados.  

A Diretoria solicitou nossa assessoria para auxiliar na criação de um 
espaço de troca e integração sobre as diferentes realidades encontradas nos 
locais de trabalho no contexto de reestruturação tecnológica, visando 
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planejar ações. Para atender esta demanda foi constituída uma comissão da 
Diretoria, com a qual trabalhamos desenvolvendo um planejamento 
conjunto do processo.  

Este processo ocorreu em duas etapas. A primeira teve um caráter 
formativo/informativo, através de um ciclo de debates, que possibilitou o 
contato dos participantes com pesquisadores, especialistas e sindicalistas 
com vivências e conhecimento a respeito das seguintes temáticas: “A Nova 
Ordem Econômica Mundial”, “Reengenharia e Programas de Qualidade”, 
“Novas Tecnologias e seus Reflexos”, e “A Nova Organização do Trabalho”. 
O conteúdo dos debates serviu de referência para organizar a segunda etapa, 
que consistiu num Seminário envolvendo a diretoria do sindicato, 
representantes das comissões de trabalhadores, das CIPAS (Comissões 
Internas de Prevenção de Acidentes) e de setores dos locais de trabalho.  

Este artigo apresenta uma análise dos dados colhidos através de 
questionários, depoimentos de grupos de trabalhadores de sete empresas 
estatais de processamento de dados e relatos de reuniões da diretoria do 
Sindicato. 

A partir destes dados, passamos a fazer uma análise histórica, 
econômica e psicossocial das repercussões do processo de reestruturação 
tecnológica na vida e organização destes trabalhadores.  

Nesta elaboração, destacamos a utilização da proposta teórica de 
análise dos modos de operação da ideologia de J. B. Thompson (1995), bem 
como a abordagem de Ricardo Antunes (1995) sobre sindicalismo e a 
perspectiva de estudo da subjetividade de Félix Guattari (1987).  

As Mudanças nas Empresas frente à Reestruturação Tecnológica  

Estratégia das Empresas 
• Adoção de modelo empreendedor de resultados 
• Implantação de programas de Qualidade Total 
• Flexibilização do mercado e do processo de trabalho 
• Terceirização 
• Criação de holding 
• Criação de pequenas unidades de gestão (miniempresas) 
• Processo de privatização 
• Estímulo às demissões voluntárias 
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Processo de Trabalho 
• Adoção de novas tecnologias, redes 
• Tecnologia presente no cliente, novo papel do usuário 
• Exigência de nova qualificação do trabalhador X Programas de treinamento deficientes 
• Extinção de setores e funções: desvios de funções, alteração de carga horária, 
realocações para outros órgãos públicos com prejuízo salarial, redução de pessoal 
• Trabalho em casa 

Gestão de Pessoal 
• Formas de gestão participativa na busca de produtividade X Ausência de participação 
no processo decisório de implantação de mudanças 
• Reengenharia 
• Diminuição de chefias intermediárias X Criação de novas formas de liderança 
• Aumento de responsabilidades para os trabalhadores 
• Novas formas de controle de desempenho: tensionamento das relações internas, 
competição e disputa, utilização de meios eletrônicos para controle 
• Aparente extinção do poder hierárquico: café da manhã com presidente, canais de 
comunicação 

Repercussões 
• Insegurança em relação a qualificação para a atividade desenvolvida, e a permanência 
na empresa 
• Sensação de despreparo, inutilidade, estresse, desmotivação, problemas de saúde física 
e mental 
• Promoção de individualismo: competição pela produtividade, desconfiança nas 
relações, diminuição da solidariedade 
• Sobrecarga de tarefas e aumento de responsabilidade sem compensação salarial 
• Aparente esvaziamento do papel das representações sindicais 
• Alteração da função social das empresas estatais de informática 

Atuação Sindical 
• Atitude inicial defensiva 
• Dificuldade de criar alternativas 
• Pouca articulação entre dirigentes sindicais e representantes nos locais de trabalho 
• Apatia geral, envolvimento com tarefas burocráticas 

• Pouca sintonia entre as representações e os problemas no local de trabalho 

• Ações isoladas sem uma política de enfrentamento 

Fonte: Questionários e depoimentos de trabalhadores de sete empresas estatais de 
processamento de dados de Porto Alegre – jun. a set. de 1995. 
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Quanto à estratégia das empresas  

Os dados apontados pelos trabalhadores a respeito das estratégias 
utilizadas pelas empresas, revelam um enquadramento na proposta do 
capital internacional de reestruturação da produção. Este projeto tem sua 
origem na crise do capitalismo dos anos 70, que representou o final de um 
ciclo econômico cuja causa, apontada pela proposta neoliberal, está 
vinculada ao elevado custo de produção, pelo uso intensivo de recursos 
naturais e de mão-de-obra e o custo financeiro, ligado ao desequilíbrio 
fiscal, que estariam influenciando a diminuição das taxas de lucro. Os 
Estados Unidos (com Reagan) e a Inglaterra (com Thatcher), iniciam o 
ajuste neoliberal, cujo princípio básico é a desregulamentação estatal e a 
diminuição do Estado de bem-estar, iniciando-se, assim, uma onda 
privatizante sobre o setor produtivo estatal, acusado da geração do custo 
financeiro (Reis, 1995).  

No bojo deste processo de erosão, concorreram também 
transformações importantes, como as mudanças na hierarquia econômica 
entre as nações, extinguindo-se uma ordem econômica assentada na 
polarização entre EUA e URSS. Ao mesmo tempo, se iniciam 
investimentos em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, com a invenção 
de novos produtos, que inovaram a base dos processos produtivos. O 
resultado desses investimentos soldou o que se convencionou chamar de 
Terceira Revolução Industrial ou Revolução Cientifico-Tecnológica, com 
uma matriz de produção baseada nas tecnologias de ponta, como robótica, 
microeletrônica, automação industrial, etc., formas de produção que liberam 
mão-de-obra. O taylorismo-fordismo do pós-guerra vai sendo substituído 
pelo toyotismo, que emprega formas de gestão do tipo just in time, kambam, 
CCQ e a terceirização de setores da unidade produtiva (Valenzuela, 1995; 
Cotanda, 1995; Reis, 1995).  

Luís Augusto Farias (1995), registra que a introdução dessas 
inovações está trazendo, em todo o mundo, uma mudança do perfil do 
mercado de trabalho, na medida em que elas não têm sido capazes de gerar 
emprego na mesma proporção que a tecnologia tradicional gerava, levando 
ao desemprego estrutural. Têm significado também uma desorganização do 
mercado, que os liberais chamam de flexibilização do mercado de trabalho, 
ruindo a capacidade de organização dos trabalhadores para negociar 
posição, garantir suas conquistas, reduzir prejuízos, etc. O conflito capital X 
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trabalho está se dando em bases completamente diferentes, representando 
um processo quase que avassalador, ao qual o movimento sindical 
mundialmente não tem conseguido fazer frente.  

As transformações ocorridas na década de 80 nos países capitalistas 
desenvolvidos tem trazido repercussões, decorrentes da mundialização e 
globalização do capital, também nos países do Terceiro Mundo, 
principalmente aqueles com uma significativa industrialização, como é o 
caso do Brasil. Segundo este mesmo autor, do ponto de vista da política, o 
Brasil foi o último país a aceitar a adoção do modelo de política econômica 
recomendado pelos Estados Unidos aos países da América Latina, porém 
foi pressionado por organismos internacionais como o FMI e os bancos 
credores de nossas dívidas externas. Dessa forma, a chamada Revolução 
Tecnológica Produtiva começou no Brasil com algum atraso, no início dos 
anos 80, tendo um grande impulso no governo Collor (1990-92) com 
propostas de desregulamentação, flexibilização, privatizações e 
desindustrialização. Finalmente, através do governo FHC, o Brasil está se 
alinhando a este padrão de política econômica, incorporando de forma 
acelerada as transformações propostas, sem mudar um único item do 
programa (Farias, 1995).  

Análise do processo de trabalho, gestão de pessoal e repercussões  

Conforme as reflexões de Maria Cristina Valenzuela e Marcos 
Ferreira (1994/95), o emprego de novas tecnologias traz em si exigências de 
qualificação e capacitação dos trabalhadores tendo em vista uma 
polivalência da força de trabalho, para atender aos novos códigos 
produtivos de qualidade e flexibilidade. Isso pressupõe uma diminuição da 
planta industrial e a organização do trabalho em pequenas unidades 
produtivas, que fazem múltiplas tarefas, possibilitando assim, o fechamento 
e/ou terceirização de vários outros setores da empresa. Da mesma forma 
como o capital, os mercados e os produtos, os trabalhadores também são 
flexibilizados e inseridos nestas células produtivas para que possam, por 
exemplo, cada um operar várias máquinas simultaneamente, fazendo ao 
mesmo tempo o controle de qualidade, o reparo, manutenção das máquinas, 
etc. Esta diferença impõe uma separação inevitável e dramática no trabalho 
operário, pois os poucos escolhidos, qualificados pelas próprias empresas, 
serão reconhecidos por essa nova estratégia como “técnicos” e não mais 
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como trabalhadores. A identidade dos trabalhadores “é remodelada no 
plano simbólico e material, trazendo repercussões na política da 
organização sindical, na medida em que esses ‘técnicos’ não respondem 
mais a seus marcos tradicionais” (p.6).  

Neste contexto, de difusão e implantação da modernização 
tecnológica-produtiva no Brasil, verifica-se um intenso uso das formas 
simbólicas (ações, falas, imagens, textos), para estabelecer e sustentar as 
relações de dominação, conforme descreve John B. Thompson (1990). Ou 
seja, o emprego de estratégias de construção simbólica, que mobilizam o 
sentido, principalmente a linguagem, para manter as relações assimétricas 
de poder nas relações de trabalho.  

Podemos identificar no conteúdo apresentado no quadro anterior, um 
dos modos de operação da ideologia denominado por Thompson (1995) de 
fragmentação. O processo de terceirização, qualificação/desqualificação 
dos trabalhadores, flexibilização da unidade produtiva, impede a unificação 
das pessoas numa coletividade, à medida que divide os indivíduos e grupos, 
diferenciando-os e apoiando as características que os desunem, 
enfraquecendo assim, a sua força coletiva. O mesmo entendimento se aplica 
aos dados referidos pelos trabalhadores quanto à promoção da competição e 
do individualismo nas relações entre os trabalhadores.  

De acordo com a nova forma de gestão do trabalho, as empresas 
concedem aos trabalhadores autonomia para que tomem decisões, 
aproveitando suas habilidades, iniciativa e inteligência para resolver os nós 
do processo produtivo, criando-se um ambiente de trabalho mais 
participativo e produtivo. Uma série de níveis hierárquicos, anteriormente 
necessários ao processo de monopolização do saber, de vigilância e 
comando sobre o trabalhador, podem agora ser eliminados, pois o 
conhecimento passa a ser mais difundido e o trabalhador se regula sozinho 
ou no coletivo de seu setor de trabalho, o que tem representado 
surpreendentes ganhos de produtividade e de redução de custos para as 
empresas. Somado a isso, as empresas cada vez mais estabelecem vínculos 
mais amplos com os empregados envolvendo, inclusive, os familiares dos 
trabalhadores em seus programas educacionais, sociais e de lazer, ao 
mesmo tempo em que concedem melhorias salariais, benefícios, alguns 
privilégios e imagem de prestígio pessoal, vinculados aos aumentos de 
produtividade. Dessa forma, vai se estruturando um compromisso tácito de 
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responsabilidade e participação na produção, dado que os programas de 
“acumulação flexível” ou de reengenharia, só são possíveis com a 
participação e envolvimento completo dos trabalhadores no processo 
(Valenzuela; Ferreira, 1994/95).  

Os dados referentes a forma de gestão revelados pelos trabalhadores 
em processamento de dados confirmam o que os autores destacam sobre a 
forma de organização do trabalho adotada pela reestruturação. É constante a 
discussão sobre até onde as empresas viabilizam a participação nos locais 
de trabalho, que vem acompanhada da diminuição da hierarquia, porém 
aumentando a responsabilidade individual sem a compensação salarial e 
acrescida do tensionamento nas relações internas. Isto revela mais um dos 
modos de operação da ideologia que constitui a dissimulação (Thompson, 
1995). O discurso da participação e da autonomia, que viria substituir a 
gerência científica proposta pelo taylorismo, oculta e desvia a atenção da 
presença de uma maior exploração e comprometimento da saúde do 
trabalhador. Os trabalhadores revelam as novas formas de exploração, que 
são mais sutis e dissimuladas, porém com repercussões mais perversas à 
saúde. O aumento do estímulo à competição, a insegurança com a 
qualificação e a permanência do emprego, são aspectos associados à sensação 
de inutilidade, estresse, desmotivação, problemas de saúde física e mental.  

Outro exemplo da presença da dissimulação é o emprego da palavra 
qualidade, que marca o discurso da modernidade produtiva. Esta palavra 
carrega em si um significado positivo para todos e, portanto, não é 
contestada sindicalmente. O seu uso tem conseguido ofuscar conceitos 
como lucro e produtividade, que já são decodificados pelos trabalhadores 
como de interesse dos empregadores e alvo do questionamento por parte 
dos sindicatos.  

O mais dramático é que o discurso que difunde a adoção dessas 
novas premissas do capital se apresenta de uma forma extremamente 
atraente aos governos e aos empresários como a única saída para a crise 
econômica. Por outro lado, a enorme carga de estímulos sedutores que 
acompanham estes programas e a rapidez de sua implantação, impossibilita 
aos trabalhadores a compreensão desse processo em sua totalidade e a 
emergência de uma estratégia coletiva, apesar da violência das demissões 
massivas (Valenzuela; Ferreira, 1994/95).  
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Podemos citar aqui o modo de operação da ideologia de legitimação, 
proposta por Thompson (1995), que se expressa através das estratégias de 
universalização e racionalização. A universalização está presente ao 
constatarmos que em algumas empresas investigadas a proposta de 
reestruturação produtiva mundial está sendo adotada como Única alternativa 
frente a crise econômica, ou seja, interesses institucionais que servem a uma 
minoria são apresentados como servindo aos interesses de todos. Da mesma 
forma, aparece também a estratégia de racionalização, à medida que se 
constrói uma cadeia de raciocínios que justificam esta única alternativa.  

A imensidão de desqualificados, analfabetos e miseráveis jogados 
fora da estrutura produtiva formal confirma o caráter ideológico deste 
projeto. Como comenta Maria Cristina Valenzuela (1995), a introdução 
dessas inovações tem significado apenas uma nova forma de acumulação do 
capital, uma estratégia gerencial imediatista, diante da crise econômica. A 
questão social fica completamente excluída da discussão na agenda da 
modernidade industrial.  

O discurso da polivalência, da qualificação, participação, 
flexibilidade e qualidade, a concessão de imagem de prestígio pessoal, de 
status de técnico ao trabalhador, a ideia de que o trabalhador não precisa 
mais procurar o sindicato, porque todos os conflitos podem agora ser 
resolvidos dentro da empresa, constituem construções simbólicas 
significativas, que podem ser decifradas como sendo de caráter altamente 
ideológico. Como vimos, têm significado, na verdade, sobrecarga de 
trabalho, demissões, desqualificação, diminuição de custo, aumento do 
lucro, maior exploração, etc.  

Nesta análise, podemos apontar ainda a presença do uso da 
reificação, (Thompson, 1995), onde a modernização produtiva, com toda a 
forma perversa em que está sendo implantada, como já demonstramos, é 
retratada pelo discurso como consequência natural da evolução do 
conhecimento humano, da ciência e da tecnologia. O caráter social e 
histórico e político dos fenômenos é ofuscado ou eliminado.  

Abordando esta realidade na perspectiva do sujeito, segundo propõe 
Guattari (1993), a aceitabilidade e adesão a esse projeto tem se dado, na 
verdade, pelo investimento maciço na produção e transformação da 
subjetividade, que passa a ser essencialmente modelada, fabricada, 
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homogeneizada, recebida e consumida, de acordo com os interesses do 
capital. Segundo esse autor, as forças que administram o capitalismo hoje, 
alertaram-se de que produzir subjetividade é talvez, mais importante que 
qualquer outro tipo de produção, mais essencial até que o petróleo e as 
energias, constituindo uma verdadeira matéria-prima utilizada atualmente 
pelos setores de ponta da indústria. Estas mutações da subjetividade se 
registram no próprio coração dos indivíduos, em sua maneira de perceber o 
mundo, de se articular como tecido urbano com o processo industrial e com 
a ordem social, suporte dessas forças produtivas. É através dessa produção 
de uma subjetividade capitalística, que os grupos hegemônicos tendem a 
assegurar um controle cada vez mais despótico sobre os sistemas de 
produção e de vida social. Porém, esta produção só se efetiva se estiver 
enraizada numa concepção de ser humano como indivíduo, suporte terminal 
para o consumo da subjetividade capitalística, que se potencializa no 
individualismo, a trincheira mais antiga do liberalismo, onde o sujeito é 
individuado e passa à categoria de objeto, de mercadoria, de insumo. Como 
resultado de uma produção em massa, é serializado, registrado e modelado 
pelo capitalismo mundial integrado.  

Reflexos na atuação sindical  

Os trabalhadores em processamento de dados têm sua origem 
vinculada ao surgimento do computador dentro da empresa na década de 
50, nos Estados Unidos (Soares, 1989). No Brasil, isso ocorre na metade da 
década de 60 com um investimento da administração pública que é 
apropriado pelo capital privado somente nos anos 70. Esta estreita 
vinculação com a área pública, caracteriza marcadamente até hoje esta 
categoria, a qual pode ser identificada por dois grupos; os trabalhadores de 
empresas públicas de processamento de dados a nível municipal, estadual e 
federal; e os trabalhadores de centros de processamento privados. Esta 
diferenciação é importante pois identifica um campo de ação sindical 
promissor na década de 80, em que se teve associado à abertura política, 
administradores nas empresas públicas com um perfil mais democrático e 
certa estabilidade aos trabalhadores, ainda que a grande maioria destes fosse 
regida pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).  

Este período do sindicalismo brasileiro é apontado por Ricardo 
Antunes (1995) como de profundas transformações, com uma significativa 
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expansão do movimento sindical e grevista por todo o país, que estendeu-se 
por quase toda a década de 80. O avanço de um sindicalismo classista e 
combativo animou o movimento político e institucional que ficou 
conhecido como Novo Sindicalismo.  

Neste contexto, as primeiras diretorias do Sindicato (1986-1991) 
tinham como projeto a própria organização desta entidade, numa conjuntura 
de processo de abertura política e, ao mesmo tempo, buscando representar 
um significativo número de trabalhadores dos grandes centros de 
processamento de dados. Foram realizadas as primeiras greves, fortalecidas 
com acordos coletivos que trouxeram avanços sociais e de organização nos 
locais de trabalho. Este processo atende ao que Ricardo Antunes (1995) 
refere ao analisar o movimento sindical grevista dos anos 80, que mesclou 
causalidade econômica no seu início, e significação política mais profunda 
no seu desdobramento, contabilizando um saldo positivo, que recolocou a 
classe trabalhadora na cena social e política do país, depois de vários anos 
sob a ditadura militar. Os sindicatos tiveram a tendência, muitas vezes, de 
tomar a frente na confrontação política com a ditadura e depois, com a 
Nova República, onde a luta sindical reivindicatória esteve à dianteira dos 
próprios partidos. Por outro lado, este quadro viria trazer uma mudança 
qualitativa na luta sindical do final deste período, onde o movimento passou 
a ser exigido também numa dimensão ideológica, até então menos presente, 
pois sua atuação se pautava basicamente na resistência ao binômio 
“arrocho/ditadura”. Os sindicatos viram-se diante da necessidade de 
oferecer alternativas num quadro que não era mais aquele ditatorial. Isso os 
jogava para um universo explicitamente político e ideológico, que levou à 
ideologização do próprio Movimento Sindical.  

David Cattani (1993), relaciona também o fato da Assembleia 
Constituinte de 1988 ter contemplado muitas reivindicações do Novo 
Sindicalismo e aparentemente extinguido o papel do Estado como repressor 
principal do Movimento Sindical. Com isso, o movimento deparou-se com 
as suas próprias deficiências e teve de defrontar-se com as divergências 
crescentes no âmago do Novo Sindicalismo.  

A assimilação equivocada da queda do Leste Europeu, por enormes 
contingentes da esquerda, como o “fim do socialismo e do marxismo”, 
significou a perda de paradigmas que sustentavam “o universo político do 
mundo sindical de esquerda, que se mostrou incapaz de buscar novas 
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alternativas socialistas, refundadas, redescobertas e radicais” (Antunes, 
1995, p.148).  

No Sindicato este processo revela-se na disputa pelo governo da 
entidade entre grupos de esquerda, caracterizando uma disputa por vezes 
mais partidária e de organização externa ao sindicato do que fruto da 
realidade da categoria e/ou de diferenciações claras quanto aos projetos 
políticos propostos para o sindicato. No entanto, este mesmo Sindicato 
conquista, como forma de gestão, uma representação proporcional de todas 
as forças políticas que disputam a diretoria da entidade, o que significa um 
avanço na prática sindical no Brasil.  

O Novo Sindicalismo também se viu acuado e enfraquecido diante do 
avanço do projeto neoliberal, pois o setor produtivo reestruturou-se, 
introduzindo novas formas de gestão da força de trabalho, novas 
tecnologias (robótica, microeletrônica, automação industrial), terceirização 
e outras estratégias empresariais que, desenvolvidas dentro de um intenso 
quadro recessivo, levou à desproletarização de importantes contingentes 
operários e à mudança do padrão convencional do trabalhador sindicalizado.  

De um modo geral, segundo Jair Meneguelli (1992), o sindicalismo 
combativo e profícuo dos anos 80, deparou-se no desenrolar dos anos 90, 
com sérias limitações à ação e organização sindical, tais como: a baixa 
capacidade de unificação das lutas, o predomínio de práticas 
corporativistas, a restrição das lutas à defesa do emprego e do salário, os 
baixos níveis de sindicalização, a atuação restrita ao setor formal, excluindo 
os trabalhadores do mercado informal, a pequena presença dos sindicatos 
nos locais de trabalho, e a dificuldade de superação de práticas 
defensivas/reivindicativas.  

Ao mesmo tempo, como observa Ricardo Antunes (1995), o 
sindicalismo tende cada vez mais à burocratização e institucionalização, 
distanciando-se dos movimentos sociais autônomos e configurando uma 
grave crise de identidade.  

Os trabalhadores em processamento de dados vivenciam estas 
mudanças numa velocidade bem mais acelerada, pois estão inseridos numa 
área de conhecimento que viabiliza a reestruturação tecnológica nos demais 
setores produtivos da sociedade, ocasionando um impacto mais violento 
sobre a sua organização sindical. Podem se colocar em relação as demais 
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categorias com a chamada eu sou você amanhã. Em segundo lugar, as 
propostas de desregulamentação e privatização, atingem rápida e 
frontalmente este sindicato, pois o grande contingente de trabalhadores 
sindicalizados, com atuação efetiva junto ao sindicato, às Comissões de 
Trabalhadores, e às CIPAS, que sustentam praticamente o organização dos 
trabalhadores em processamento de dados, pertencem às empresas estatais, 
nos três níveis da administração pública. Dessa forma, a perspectiva de 
desmonte e enfraquecimento da organização sindical é mais evidente, pela 
rápida dispersão da categoria. Tanto o caráter de inovação da informática, 
que transforma rapidamente sua concepção e uso, como as alterações 
governamentais vivenciadas, colocam estes sindicatos diante de um impasse 
para seus trabalhadores e representações.  

Destacam-se ainda, no contexto da categoria de processamento de 
dados, a desqualificação, o desemprego, a dispersão e perda de um espaço 
aglutinador, aspectos estes que culminam numa crise de identidade da 
categoria. A vivência dos trabalhadores neste processo fica bem expressa na 
referência de um trabalhador citada por Gislei D. R. Lazzarotto,  

o que a gente pode fazer, pegar uma arma e sair pela rua, atirar (...) a 
gente se dedica quantos anos, e de repente não precisam mais da 
gente, tchau. Muito Obrigado, tchau. É uma situação que a gente não 
quer nem pensar (...) não sabe o que vai ser da gente aqui dentro (...) 
(1992, p.4).  

Ao recuperarmos a trajetória dos próprios diretores do Sindicato, a 
inserção no sindicalismo, repercussões em sua vida e relações entre o 
projeto do próprio sujeito e da entidade que representa, constatamos uma 
curiosa semelhança com o discurso do referido trabalhador: incerteza 
quanto ao futuro, questionamento quanto a contribuição dada à categoria, e 
dificuldade de integrar sua vida cotidiana com a vida sindical.  

Diante desse quadro de profunda crise do sindicalismo, seria o 
momento em que os sindicatos poderiam se indagar sobre seu papel junto 
ao trabalhador, refletindo se seus projetos e ações estariam realmente 
alicerçados na identidade da classe trabalhadora e, em que medida estariam 
respondendo ao objetivo de resgate do trabalhador enquanto sujeito 
histórico (diferente do sujeito individuado). Um sujeito que é coletivo e 
singular ao mesmo tempo, que tem uma multiplicidade de desejos, anseias, 
projetos, e possibilidades de conquistas, para além das necessidades 
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econômicas e salariais. O sindicato, principalmente no Brasil, tem se 
traduzido em lutas de origem estritamente econômica, no confronto com o 
capitalismo no terreno da luta de classes, abrangendo uma porção mínima 
das potencialidades do sujeito e reduzindo-o a uma carência crônica.  

Como alerta Boaventura de Souza Santos (1995), o movimento 
sindical, historicamente, tendeu a privilegiar as relações de produção, 
negligenciando as relações na produção; isso impediu que o debate sobre o 
processo de trabalho estivesse presente na pauta do movimento sindical, 
não se preocupando em criar as suas próprias concepções de trabalho com 
propostas que tivessem a ótica do trabalhador e atendesse a sua 
subjetividade. Por outro lado, ao centrar-se prioritariamente nas questões do 
emprego e do salário, os sindicatos tenderam a desinteressar-se de outros 
segmentos como os desempregados, as mulheres, os aposentados, os jovens 
à procura do primeiro emprego, etc., não ocupando um imenso campo de 
solidariedade potencial.  

Preocupados em fazer oposição ao modelo capitalista liberal de 
sociedade, os sindicatos se impregnaram de dogmatismo teórico e, por não 
compreender a questão da subjetividade e do sujeito-histórico, assumiram 
uma filosofia de coletivismo, que absolutiza o social e deu origem aos 
sistemas sociais totalitários e burocráticos (Guareschi, 1994).  

Dessa forma, também se opera nos sindicatos um tipo de massificação 
e homogeneização, que expulsa as diferenças, expulsa as singularidades e a 
heterogeneidade dos desejos, molas propulsoras das infinitas possibilidades 
de transformação social. Assim, o sindicalismo brasileiro, ainda muito 
atrelado ao Estado burguês/capitalista, torna-se também uma máquina 
totalitária e totalizante, que expulsa a história e assimila o modelo do sujeito 
individuado, que consome “palavras de ordem”. 

Um processo de desalienação do sujeito seria, na verdade, um 
processo de singularização, onde se operam descontinuidades, rupturas e 
cortes e o sujeito retoma palavras e ações para assumir a dimensão coletiva 
da existência. Seria a superação do instituído pelas forças instituintes, ou 
seja, um retorno do sindicalismo a sua condição de movimento social 
autônomo, sendo mais movimento e menos instituição.  

Mesmo neste contexto adverso aos trabalhadores e a sua organização 
sindical, o processo vivenciado pelo Sindicato revela um esforço na 
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tentativa de compreensão desta realidade, buscando rever suas formas de 
enfrentamento. A primeira etapa do trabalho envolveu áreas de produção do 
conhecimento científico constituindo um passo importante no entendimento 
dos pressupostos e repercussões na vida dos trabalhadores dessa nova 
ordem econômica. A segunda etapa representou a aproximação aos locais 
de trabalho e às vivências dos trabalhadores. À medida que esta Diretoria 
reconhece a necessidade de troca com a comunidade científica e volta-se 
mais para o cotidiano de trabalho de sua categoria, dá um importante 
impulso no enfrentamento desse desafio que os anos 90 trazem ao 
sindicalismo brasileiro.  
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