
 

 

SINDICALISMO E DESEMPREGO: ESBOÇO DE UM QUADRO COMPARATIVO ENTRE BRASIL 

E ARGENTINA  

(Cangussu de Souza, Davisson Charles, Universidade de São Paulo  (davissonhistoria@yahoo.com.br) 

 

Considerações iniciais 

 

O objetivo desse artigo é apresentar alguns resultados provisórios da tese de doutoramento que estamos 

desenvolvendo sobre a relação entre sindicalismo e desemprego no Brasil e na Argentina.
1
 Nesse estudo, 

observamos a ação sindical das principais centrais de cada país: no Brasil, a Central Única dos Trabalhadores 

(CUT) e a Força Sindical (FS); na Argentina, a Confederación General del Trabajo (CGT – Confederação 

Geral do Trabalho) e a Central de Trabajadores de la Argentina (CTA – Central de Trabalhadores da 

Argentina). O recorte temporal foi feito a partir da década de 1990, quando a adoção das políticas neoliberais e 

a reestruturação capitalista trouxeram como conseqüência um significativo aumento nas taxas de desemprego 

nos dois países. As questões que norteiam a pesquisa são as seguintes: (i) por que no período considerado não 

houve no Brasil a constituição de movimentos de desempregados com peso significativo no conjunto das lutas 

sociais do país?; (ii) quais foram as condições que possibilitaram o surgimento de organizações desse tipo na 

Argentina?; (iii) que papel jogou o sindicalismo nos dois contextos?; (iv) como se deu, em  ambos os países, o 

processo de construção de unidade e ruptura entre os trabalhadores ativos organizados sindicalmente e os 

desempregados, mobilizados ou não politicamente? 

Nossa hipótese central é a de que para compreender as diferenças entre Brasil e Argentina  devemos 

recorrer à análise das experiências de luta prévias e à cultura política hegemônica presentes no interior da 

classe trabalhadora dos dois países. Nesse contexto, consideramos que o sindicalismo joga um papel 

fundamental no conjunto das lutas sociais urbanas, constituindo-se como componente decisivo para a formação 

da consciência de classe necessária para a mobilização política do proletariado, tanto de suas frações ativas 

quanto do exército de reserva. 

Entre 2006, quando iniciamos a pesquisa, e o primeiro semestre de 2007, além do levantamento de uma 

bibliografia que reúne os três grandes blocos temáticos contemplamos – sindicalismo, desemprego e 
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movimentos de desempregados –, avançamos na pesquisa de campo, composta especialmente por entrevisas e 

observação participante, além de coleta de dados estatísticos e leitura de documentos de fonte primária. Essa 

etapa da investigação foi demarcada para ser realizada em São Paulo e Buenos Aires. Essa escolha não advém 

apenas pelo fato de que estas são as metrópoles mais dinâmicas economicamente de seus respectivos países e 

da América do Sul. No Brasil, a sede das principais centrais sindicais brasileiras – CUT e Força Sindical – e os 

principais postos das agências de recolocação de origem sindical onde pretendemos realizar a pesquisa – a 

Central de Emprego e Renda (CTR), vinculada à primeira, e o Centro de Solidariedade ao Trabalhador (CST), 

vinculado à segunda – estão localizados em São Paulo. Da mesma maneira, em Buenos Aires se encontra a sede 

das centrais sindicais da Argentina – CGT e CTA –, está reunida uma grande variedade de movimentos de 

desempregados,  além de ter sido a partir do conurbano bonaerense que algumas organizações  adquiriram 

caráter massivo e nacional. 

 No caso brasileiro, até o momento não realizamos as entrevistas com membros da executiva nacional 

das centrais sindicais e da diretoria dos sindicatos cujas bases foram mais afetadas pelo desemprego, nem com 

os diretores técnicos do CST e da CTR, tal como previsto no projeto de pesquisa. Por isso, a elaboração do 

quadro comparativo a que nos propomos nesse artigo se dará mais na forma de levantamento de hipóteses e de 

apresentação de resultados provisórios do que de conclusões propriamente ditas. No caso argentino, até o 

momento realizamos entrevistas com dirigentes de alguns dos principais movimentos de desempregados do 

país: a Federación de Tierra, Vivienda y Habitát (FTV), o Polo Obrero (PO), o Movimiento Independiente de 

Jubilados y Desocupados (MIJD) e o Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) de Solano.
2
 A escolha 

dos entrevistados, que ainda será ampliada para outros movimentos, seguiu os seguintes critérios: (a) as maiores 

organizações em número de participantes e extensão territorial; (b) o vínculo institucional com os sindicatos ou 

atuação no movimento sindical; (b) a diversidade de correntes ideológicas, especialmente entre as que possuem 

filiação partidária e; (d) a autodenominação  como independentes em relação a partidos e sindicatos.
3
 

Nesse artigo, apresentaremos uma análise parcial dos dados coletados até o momento, que sustentarão as 

principais hipóteses que guiam o trabalho. Dividimos o texto em quatro partes. Na primeira, apresentaremos o 

quadro teórico mais geral no qual a pesquisa se insere. Em seguida, faremos uma breve exposição sobre as 

relações entre sindicatos e mobilização política dos desempregados no Brasil. No terceiro item, trataremos de 

refletir sobre a mesma questão para o caso argentino, onde apresentaremos alguns dos resultados preliminares 
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da análise das entrevistas. Por último, sintetizaremos as principais hipóteses anunciadas ao longo do trabalho na 

forma de um esboço de quadro comparativo entre os dois países. 

 

Quadro teórico-metodológico 

 

Este estudo apresenta como um de seus objetivos teórico-metodológicos ampliar as ferramentas de análise 

do movimento operário e sindical construímos ao longo do mestrado (Souza, 2005), no qual analisamos as 

ações do Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas e Região diante do desemprego entre 1990 e 2002. Naquela 

ocasião, contrapomo-nos a uma ampla bibliografia que se pautava nas teses da “inevitabilidade da 

globalização”, do “fim do trabalho”, dos “novos movimentos sociais” e da “pós-modernidade” que, em resumo, 

partiam da mesma premissa: a contraposição aos referenciais teóricos do marxismo. Este trabalho tem como 

objetivo aprofundar essa crítica e demarcar uma posição entre os estudiosos do trabalho e dos trabalhadores, ao 

contribuir para uma análise das relações de classe e das lutas sociais no capitalismo contemporâneo, em que a 

interpretação sobre a construção de unidade e ruptura entre a fração ativa e a de reserva do proletariado se 

constitui como elemento central. 

Para tanto, partiremos dos conceitos de superpopulação relativa e exército de reserva (Marx, 1979) para a 

compreensão da problemática do desemprego, o que nos diferencia da tendência predominante tanto na 

Economia como nas Ciências Sociais brasileiras. No Brasil, o tema vem sendo tratado quase exclusivamente a 

partir de seus aspectos econômicos mais visíveis. Tanto economistas como sociólogos costumam identificá-lo 

como um “dado objetivo” de conjunturas de crise ou recessão e possível de ser mensurado por uma 

metodologia “correta”. Também é comum, entre os estudiosos da temática, explicá-lo apenas como 

conseqüência das alterações no padrão tecnológico e organizacional das empresas ou da política 

macroeconômica dos governos, ou ainda, relacioná-lo a diversos indicadores como inflação, taxa de juros e 

crescimento econômico, sem mencionar, no entanto, seu caráter estrutural como “produto” e “alavanca” da 

acumulação capitalista, tal como explicita Marx no célebre capítulo XXIII d'O Capital.
4
 

Estudos sociológicos recentes vem abordando a temática para além de sua dimensão mais econômica. 

No Brasil, destacamos os trabalhos de Guimarães (2002, 2004), onde encontramos um significativo aporte 

teórico e conceitual para explorar o tema, especialmente na sua proposta de abordagem normativa-institucional 

e biográfica-subjetiva como uma forma de demarcar o campo do que seria a Sociologia do Desemprego. 
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 No caso dessa autora, é forte a referência teórica à Sociologia francesa, onde a tradição sociológica no 

estudo da questão é bem mais presente. Além do trabalho pioneiro de Ledrut (1966), em que o autor propõe, de 

maneira precursora, uma metodologia de tipificação social do desemprego, foi também na França que os 

autores primeiramente se voltaram para a questão da “invenção” (Salais et alli, 1990) ou “construção social” 

(Topalov, 1994) do desemprego, no contexto da “constituição da sociedade salarial” (Castell, 1995). 

Atualmente, a questão vem sendo abordada a partir desses marcos teóricos por diversos estudiosos, entre os 

quais destacamos Demazière (1995), que tem tratado diversas temáticas relacionadas às “novas formas do 

desemprego” no capitalismo contemporâneo;  Maruani (2002), que problematiza a mensuração do desemprego 

a partir de seus condicionamentos políticos; e Pignoni (2006), que faz uma análise comparativa entre os 

movimentos de desempregados de França e Itália. 

No entanto, as abordagens que mencionamos até aqui não identificam seu caráter de classe do 

desemprego no modo-de-produção capitalista.  Esse estudo, no entanto, vai em direção oposta à tendência 

predominante na bibliografia e considera desde o início fundamental entrar na discussão acerca das das “novas 

determinidades” do conceitos de superpopulação relativa e exército de reserva.
5
 Nesse sentido, estamos de 

acordo com Menelau Neto (1996) quando este afirma que o desemprego foi não só conseqüência, mas condição 

da implantação do neoliberalismo no Brasil, atestando a aplicabilidade conceitual da interpretação marxista 

sobre o tema. 

Um dos objetivos desse estudo é procurar compreender como o crescimento do desemprego e a maneira 

como o discurso construído em torno dessa temática corroborou o projeto político neoliberal tanto no Brasil 

quanto na Argentina. Uma das facetas dessa questão está presente na tese da “empregabilidade”, segundo a qual 

cada um deve ser o responsável por sua colocação no “mercado de trabalho”, investindo em “qualificação 

profissional” para atender às atuais exigências dos empregadores. Com tal explicação, as causas do desemprego 

são deslocadas de sua dimensão política e econômica para o plano individual, difundindo entre os trabalhadores 

a internalização subjetiva da culpa como uma forma de justificar sua condição. De diferentes maneiras, 

veremos que setores do sindicalismo dos dois países incorporaram parte desse receituário, o que, a nosso 

entender, é um das questões explicativas da ausência de mobilização política dos sindicatos em torno da 

temática do desemprego, especialmente no caso brasileiro. 

Ainda sobre a discussão bibliográfica do tema, verificamos que em boa parte dos estudos sociológicos 

os desempregados aparecem como uma somatória de indivíduos neutros, não pertencentes a uma classe, sem 

capacidade de organização, ou ainda, “excluídos” da dinâmica social. Esse trabalho pretende se contrapor a essa 
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abordagem, ao refletir sobre a relação entre a parcela da classe trabalhadora ativa organizada sindicalmente e os 

desempregados. Defenderemos a tese segundo a qual os desempregados e, de maneira mais geral, o exército de 

reserva como um todo é parte do proletariado e, como tal, a depender da correlação de forças, pode-se 

apresentar em relação de unidade ou ruptura com outras frações da classe social à qual pertence. Desde já, 

portanto, não nos serve o argumento institucionalista segundo o qual, se a estrutura sindical dos dois países não 

contempla a representatividade dos desempregados, a questão proposta por este trabalho de analisar a relação 

entre sindicatos e desempregados é obsoleta de antemão. Partimos de uma análise pautada nas relações de 

classe e frações de classe, segundo a qual a mobilização política dos trabalhadores tanto dos ativos - entre as 

quais se encontra a luta sindical – quanto do exército se reserva - incluídos aí os movimentos de desempregados 

- são diferentes expressões históricas do movimento operário, que podem ou não construir uma luta unificada, 

independentemente do que diz a legislação trabalhista e sindical. 

Partiremos da análise das experiências de luta concreta dos trabalhadores, construídas em torno de uma 

cultura política que não corresponde aos efeitos diretos da legislação, mas a um contexto histórico 

condicionado especialmente pelo grau consciência de classe do conjunto do proletariado de sua função e 

posição na estrutura sócio-econômica, e da política e ideologia hegemônica nas quais suas ações se inserem.
6
 

Aplicando estes conceitos a nosso trabalho, temos como hipótese segundo a qual a cultura política e as 

experiências de luta sindical deve ser considerada como um importante condicionante da consciência de classe 

necessária para a mobilização política do movimento operário em contexto de crescimento do desemprego, seja 

através de movimentos de desempregados, seja através da luta articulada entre a parcela ativa organizada 

sindicalmente e o exército de reserva. Vejamos a seguir como se deu o processo de construção de unidade e 

ruptura entre essas duas frações de classe no Brasil e na Argentina. 

 

Sindicatos e mobilização política dos desempregados no Brasil 

 

No Brasil, a década de 1990 foi marcada por um refluxo do modelo de movimento sindical  construído 

ao longo dos anos 1980 pela Central Única dos Trabalhadores (CUT), pautado, entre outros fatores, pela 

utilização das “greves de massa” como ferramenta de luta para reivindicar a reposição salarial em contexto de 
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hiperinflação. Em 1991, surge a Força Sindical (FS), com uma proposta de política sindical na “negociação” e 

nos “resultados”, e com um uma forte adesão a diversos aspectos da  ideologia neoliberal. Além desse marco 

histórico, observa-se ao longo dos anos 1990 um processo crescente de adesão a esse tipo de organização 

sindical por parte dos principais sindicatos ligados à ala hegemônica da CUT  - a Articulação Sindical, (Boito 

Jr., 1999). 

Por outro lado, esse mesmo período é marcado pela intensificação das lutas no campo pela reforma 

agrária, consolidando-se o papel do Movimento dos Sem-Terra (MST) como principal movimento opositor aos 

governos de orientação política neoliberal no país, o que fez com que suas ações adquirissem um peso político 

central no conjunto das lutas sociais da classe trabalhadora brasileira. 

Esse é o quadro é das relações de classe que nos servirão como ponto de partida para refletir sobre o 

processo de construção de unidade e ruptura entre sindicatos e desempregados no Brasil. Como hipótese mais 

geral, temos que a cultura política sindical hegemônica no país compõe um dos fatores explicativos da escassez 

de organização de amplos setores urbanos do exército de reserva brasileiro. Em um contexto de  crescimento do 

desemprego como o que se viu a partir dos anos 1990, nem os sindicatos se ocuparam de organizar os 

desempregados, nem estes possuíam experiências de luta  (políticas ou econômico-corporativas) prévias 

quando ativos que lhes permitissem um grau de consciência de classe suficiente para se mobilizar de maneira 

massiva e em âmbito nacional. No entanto, é na zona rural, justamente onde as entidades sindicais 

tradicionalmente estão menos presentes como formador da cultura política predominante que se constrói o 

maior movimento social do país, composta por um dos setores mais representativos do exército de reserva 

brasileiro, qual seja, a dos camponeses sem-terra.  

Inclusive, considerando a experiência de luta mais significativa dos desempregados urbanos no período 

estudado, iniciada em 2000 pelo Movimento dos Trabalhadores Desempregados (MTD), verificamos que o 

MST foi o principal articulador do movimento, e não as centrais sindicais ou os sindicatos locais onde o mesmo 

vem se constituindo. Nesse item, discutiremos as relações entre sindicatos e desempregados no Brasil, 

centrando o foco nas políticas das centrais sindicais mais importantes do país – CUT e FS -, mas desde já 

anunciando algumas hipóteses que serão melhor analisadas no final do artigo, quando compararemos o caso 

brasileiro com o argentino. 

No Brasil, a mobilização política dos desempregados não se consolidou nas últimas décadas como um 

movimento significativo para o conjunto das lutas sociais do país. No início dos anos 1980, em um contexto de 

crise recessiva que provocava inflação e desemprego, conhecemos o Movimento Contra o Desemprego (MCD) 

de São Paulo, que em 1983 realizou diversas atos no município, caracterizadas especialmente pela utilização 

dos “saques” como instrumento de luta. De acordo com Stroh ((1989), esse movimento  se constitui como um 



 

 

“momento de fusão” de várias “lutas populares” do período, resultante de “práticas políticas” de “confronto 

com o Estado”. Ainda segundo a autora, o MCD teve nas experiências prévias de organização sindical de base 

dos trabalhadores metalúrgicos da zona sul do município e do trabalho anterior das Comunidades Eclesiais de 

Base (CEBs) uma das bases  fundamentais para seu surgimento. 

No período que abarca a pesquisa, também encontramos o Movimento Contra o Desemprego (MCD) de 

Campinas, que atuou no município entre 1997 e 1998. Em nossa dissertação de mestrado (Souza, 2005), 

analisamos a relação entre esse movimento e o Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas e Região. Concluímos 

nesse trabalho que, se em por um lado, esta entidade foi fundamental para a constituição do movimento, 

fornecendo estrutura e apoio material em seu início, por outro, a ausência de uma política de incorporação dos 

desempregados como parte da luta do movimento sindical foi apontada pelos militantes do MCD como um dos 

principais fatores que provocou a desmobilização do movimento. 

Por último, encontramos a experiência de luta mais significativa na história recente do Brasil, qual seja, 

a do MTD, criado em maio de 2000,  em Porto Alegre, e que segue em atividade. Como já foi dito, o 

movimento surgiu a partir de uma ligação estreita com o MST, em que este buscava adotar seu modelo de 

organização nos movimentos urbanos, especialmente após o surgimento do Consulta Popular.
7
 De acordo com 

Mangueira (2007), com esta estratégia, o movimento buscava “organizar núcleos de desempregados para 

acamparem em terras próximas as regiões urbanas” para a formação de assentamentos rururbanos nas 

mesmas”.
8
 No entanto, segundo esse autor, o MTD não se declara como um movimento rural, mas “[...] um 

movimento urbano, a medida em que tenta resgatar a identidade proletária das massas por ele mobilizadas” (p. 

05) e por conta desse fator seus militante não se definem como “camponeses”, mas como “desempregados”.  

A partir de 2003, o MTD começa a se expandir pelo país.
9
 que já está presente em diversos estados, 

além do Rio Grande do Sul, onde se concentra na região metropolitana de Porto Alegre. Em Santa Catarina, o 

movimento chegou em 2003 no município de Criciúma, no interior do estado, onde se constituiu experiências 

de empreendimentos produtivos baseados no conceito de “autogestão”. Na Bahia, o movimento atua desde 

2003 na periferia de Vitória da Conquista, no interior do estado, onde atualmente há sete acampamentos e dois 

                                                 
7
 O Consulta Popular é um “projeto político alternativo” organizado por intelectuais e militantes de diferentes movimentos sociais 

brasileiros em dezembro de 1997, que tem por finalidade articular as lutas em torno de uma transformação social do país, partindo, 

entre outros aspectos, da organização de diversos setores da classe trabalhadora, entre os quais estão os desempregados. Ver Benjamin 

et allii (1998). 
8
 De acordo com Mangueira (2007), o MTD parte da constatação de que reforma agrária é um dos principais meios de superação do 

desemprego no país, inclusive para os moradores das cidades. Por isso, a adoção da  estratégia de assentamentos rururbanos.  
9 Segundo Mangueira (2007), esta estratégia vem se consolidando a partir da participação do movimento na Coordenação dos 

Movimentos Sociais (CMS), que integra, entre outros, a Central Única dos Trabalhadores (CUT), a Central dos Movimentos 

Populares (CMP),  a União Nacional dos Estudantes (UNE), a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e o próprio 

MTD. 



 

 

“assentamentos rururbanos”; e desde 2005 na região metropolitana de Salvador, organizados a partir de “grupos 

de trabalho urbanos”. Na Paraíba, o movimento atua desde 2006 em João Pessoa e atualmente está começando 

a se organizar em Campina Grande, principal cidade do interior do estado. No Rio de Janeiro, o MTD atua na 

capital desde 2006
10

, e em 2007 começa a formar núcleos de trabalho em Volta Redonda e grupos de formação 

em Petrópolis.
11

 

Entre os dias 12 e 15 de abril de 2007, o MTD realizou o seu I Encontro Nacional, em Porto Alegre 

(RS). Durante o evento, a revista Brasil de Fato publicou um artigo com trechos de algumas entrevistas que nos 

parecem interessantes para um ponto de partida de análise das características gerais do movimento. De acordo 

com um dos depoimentos, a organização dos desempregados se insere em um contexto mais amplo de 

construção de uma unidade de luta no interior da classe trabalhadora, considerando sua fração ativa e de 

reserva. Segundo a coordenadora do MTD de Minas Gerais, Diva Braga, “o MTD acredita no potencial 

revolucionário do trabalhador desempregado, tão negligenciado pela esquerda”.
12

 

Segundo o relato de alugus relatos dos dirigentes, o MTD parte de uma interpretação de que “o 

desemprego é uma questão estrutural” e “não tem solução dentro do capitalismo” e por isso defende uma 

“mudança radical das formas de produção, dentro de um novo projeto de sociedade”. Segundo Mauro Cruz, 

coordenador do MTD no Rio Grande do Sul, a luta do movimento “não é por emprego, é por trabalho. Nós não 

queremos organizar as pessoas para vender sua força de trabalho, mas para produzir de acordo com as suas 

necessidades”. 

 No entanto, apesar do relativo grau de consciência de classe expressos nas posições apresentadas acima, 

o MTD conta com apenas 4 mil militantes em todo o país, não tendo logrado constituir-se como uma 

experiência de mobilização política massiva dos desempregados no Brasil. Ademais, verificamos que além da 

ausência de um movimento de desempregados com peso político significativo para o conjunto das lutas sociais 

brasileiras, também no período considerado não houve experiências representativas de mobilização política 

diante do desemprego por parte das entidades sindicais. Primeiramente, é importante destacar que tanto os 

sindicatos filiados à Central Única dos Trabalhadores (CUT) quanto os da Força Sindical (FS) não construíram 

um poder de barganha por meio de negociações coletivas diante da reestruturação capitalista capaz de repercutir 

sobre as demissões em massa efetuadas ao longo dos anos 1990. Também não se consolidram no interior das 

centrais estratégias de resistência diante das demissões, podendo-se afirma que, de maneira geral, os sindicatos 

                                                 
10

 Segundo o artigo supracitado, “O tráfico de drogas, as milícias armadas, as religiões evangélicas e o assistencialismo do Estado são 

os principais empecilhos para organizar os desempregados na capital”. 
11

 Em São Paulo, o movimento começou a se organizar em Campinas, no interior do estado, a partir de 2007. Também está presente 

em Minas Gerais, como consta no artigo citado. 
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 Brasil de Fato, 2007b, op. cit. 



 

 

não construíram uma política com o desempregado, apesar de ter apresentado propostas para a geração de 

empregos em suas bandeiras de luta e pauta de reivindicações junto ao governo e ao patronato. Essa pesquisa 

procurará refletir sobre essa questão, que nos parece crucial para entender o conjunto das lutas sociais no país 

na atualidade e, mais especificamente, da construção de unidade entre a fração ativa da classe trabalhadora 

organizada sindicalmente e a parcela do exército de reserva composta pelos desempregados. 

Com já foi dito anteriormente, uma característica importante do sindicalismo brasileiro a partir dos anos 

1990, tanto da ala hegemônica da CUT quanto da da FS foi a gestação de uma política cada vez mais 

“propositiva”, que deu lugar à linha “combativa” dos sindicatos cutistas dos anos 1980. De forma resumida, 

nessa nova orientação os sindicatos deveriam se adequar às “novas” e “inevitáveis” características do “mercado 

global”, e não apenas procurar o enfrentamento através de greves e manifestações de massa que, segundo essa 

nova linha, não apresentavam “resultados” e, por isso, passaram a ser vistas como “último recurso”. Ao 

contrário do conflito, passaram a defender o “pacto social”, no qual governo, trabalhadores e patrões devem 

sentar juntos para discutir os rumos da empresa, vista como uma das vítimas da maior competitividade exposta 

pelo processo de “globalização”.
13

 Na tese de doutoramento que estamos desenvolvendo, apresentamos a 

hipótese segundo a qual esse modelo hegemônico de prática sindical no Brasil contribuiu de maneira crucial 

para a ausência de uma política de inserção dos trabalhadores desempregados no cotidiano das entidades 

sindicais com o objetivo de construção de uma unidade de luta conjunta entre essas duas frações do 

proletariado, apesar do discurso muitas vezes apresentar a necessidade de representação dessa parcela da classe 

trabalhadora. Ao contrário, defendemos a tese segundo a qual as centrais sindicais tiveram papel fundamental 

para a desmobilização dos desempregados: (i) ao conter a prática grevista como principal ferramenta de luta e 

de mobilização de massa dos trabalhadores construído historicamente ao longo dos anos 1980; (ii) ao 

reproduzir as práticas corporativas que distanciam as entidades sindicais de suas bases e das lutas sociais como 

um todo; (iii) ao adotar parte do receituário neoliberal para o sindicalismo, presente nos discursos sobre as 

possíveis soluções para o desemprego. Mais adiante explicaremos melhor estas questões. No entanto, vale a 

pena ressaltar desde já que é a partir dessas formulações preliminares que construímos nossa hipóteses central: 

a cultura política sindical consolidada a partir dos anos 1980 no Brasil com base na reprodução de uma 

estrutura sindical baseada na ingerência estatal foi um dos fatores desmobilizadores da luta dos desempregados, 

podendo ser considerado central para o esvaziamento da consciência de classe e das experiências de luta do 

conjunto do movimento operário, especialmente em se tratando das suas frações urbanas, que tem o 
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 Entre os entusiastas dessas novas orientações na academia, estão Arbix e Rodrigues (1996), Blass (1998) e Bresciani (1994), que 

têm em comum a análise positiva das câmaras setoriais tripartites do ABC no início dos anos 1990. Segundo estes autores, esta teria 

sido uma experiência de “reestruturação negociada” que trouxe muitas “conquistas” para os trabalhadores. Para uma análise crítica 

dessas posições, ver Galvão (2002) e Boito Jr. (1999).  



 

 

sindicalismo como principal referência de mobilização política. 

No decorrer do período estudado, os sindicatos controlados pela ala majoritária da CUT e pela FS 

negociaram a flexibilização de direitos trabalhistas, cujas experiências mais notórias foram as que resultaram na 

criação do “banco de horas”, além de aceitarem, por inúmeras vezes, o rebaixamento salarial sob o pretexto da 

manutenção do emprego. Além desse tipo de acordo, fazendo uso das prerrogativas de poder público que lhe é 

dado pela legislação, muitas entidades investiram volumosos recursos advindos do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (FAT)
14

 em “cooperativas de autogestão” e cursos de “requalificação profissional”, ambas pautadas 

nas idéias de “empregabilidade”, “empreendedorismo social”, “economia solidária” e “sindicato cidadão”. 

Através dessas práticas, os sindicatos se colocaram como agências de emprego responsáveis pela recolocação 

do profissional no “mercado de trabalho”. Uma das evidências dessa visão, baseada na idéia de “concertação 

social”, foi a criação, em 1998, da Central de Trabalho e Renda, pela CUT, e do Centro de Solidariedade ao 

Trabalhador, pela Força Sindical. Entre as funções desses organismos estão a habilitação dos trabalhadores 

para o recebimento do seguro-desemprego, o oferecimento de cursos de “capacitação” e a intermediação da 

contratação de trabalhadores desempregados a partir de um balcão de anúncios de vagas oferecidas por 

empresas cadastradas. Essa prática teve como pano de fundo a idéia segundo a qual o desemprego é um 

problema de responsabilidade individual, devendo o trabalhador acompanhar as exigências do “mercado de 

trabalho”, “reciclando-se” para ocupar vagas em uma conjuntura de alta competitividade. 

Diante desse quadro geral, as centrais sindicais brasileiras, ao deixar de inserir os desempregos em sua 

luta cotidiana, mas oferecendo a eles algumas políticas compensatórias, contribuíram para despolitizar a 

discussão sobre o desemprego, o que pode ser considerado uma das facetas de sua parcial adesão à ideologia 

neoliberal.
15

 

Em nossa dissertação de mestrado (Souza, 2005), refletimos sobre os limites da ação sindical diante do 

desemprego no Brasil, enfatizando fatores de ordem econômica, política e ideológica, mas também os entraves 

institucionais condicionados pelo sindicalismo de Estado (Boito Jr., 1991a). Entre esses aspectos, naquele 

momento destacamos o corporativismo, que, como conseqüência do enquadramento sindical imposto pela 

legislação, ao se constituir como uma cultura política bem alicerçada nas entidades, dificulta a construção de 
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 O FAT foi criado em 1990, durante o governo de Collor, com o objetivo de financiar o seguro-desemprego, o abono salarial e 

qualificar “mão-de-obra”, tendo como principal fonte os recursos do Programa de Integração Social e do Programa de Formação do 

Patrimônio do Servidor Público (PIS-Pasep). Segundo reportagem publicada no jornal Estado de São Paulo, a maior parte das verbas 

vai para o seguro-desemprego ou abono salarial, e a soma dos itens “qualificação profissional” e “intermediação do emprego” não 

chega a 0,5%. Fonte: FAT tem 0,5% para qualificar desempregados. In: Estado de São Paulo. Disponível em: 

http://www.estado.com.br/editorias/2007/05/01/pol-1.93.11.20070501.9.1.xml. Acesso em 01/05/2007. 
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 As hipóteses apresentadas até aqui serão melhor discutidas quando realizarmos a pesquisa de campo, tal como foi apresentada na 

introdução desse trabalho. 

http://www.estado.com.br/editorias/2007/05/01/pol-1.93.11.20070501.9.1.xml


 

 

uma luta para além da categoria. Mesmo nos sindicatos onde a crítica a esse modelo foi mais radical, como foi 

o caso dos metalúrgicos campineiros que analisamos, não houve práticas relevantes de “luta com os 

desempregados”, restando a essas entidades levantar bandeiras gerais de “luta contra o desemprego”, apoiando-

se em reivindicações políticas junto ao governo, tais como a redução da jornada de trabalho, o fim das horas 

extras, a reforma agrária e uma política macroeconômica mais voltada para o setor produtivo interno. 

Assim, apesar de haver setores importantes que não seguiram o modelo dos setores hegemônicos do 

sindicalismo brasileiro, a ala minoritária, herdeira do sindicalismo “combativo” dos anos 1980, não teve força 

política suficiente para fazer prevalecer suas reivindicações e, acomodada à estrutura sindical, também não 

logrou incorporar o desempregado em sua luta cotidiana. Sua política, vítima dos mecanismos institucionais 

com os quais não conseguiu romper, manteve-se “combativa” no terreno político, mas conservadora no terreno 

sindical, já que não esboçou nenhuma prática inovadora para tentar romper com os efeitos desmobilizadores da 

estrutura sindical. Com o monopólio da representação e o financiamento garantidos por lei, o desempregado é 

espécie de “anomalia” jurídico-institucional para as entidades sindicais, já que não contribui financeiramente 

nem vota nas eleições do sindicato. 

 Após algumas reformulações na legislação sindical, realizadas pelo ministro do trabalho Pazzianoto, em 

1985, reafirmadas e acrescidas a outras que estariam presentes na Constituição de 1988, alguns analistas do 

sindicalismo no Brasil passaram a afirmar que a estrutura sindical brasileira já não era mais a mesma. Almeida 

(1998, p. 05), por exemplo, afirma que essas reformas teriam abolido os mecanismos de controle estatal das 

atividades sindicais e que, a partir de então, os sindicatos “tornaram-se autônomos em relação aos governos”. 

Também estava presente entre muitos estudiosos a idéia segundo a qual a diminuição da base de representação 

dos sindicatos, causada pelo crescimento do desemprego e pela redução dos setores considerado tradicionais, 

especialmente os ligados à indústria, iria provocar um desmonte dos últimos resquícios de corporativismo. No 

entanto, verificamos que as bases do sindicalismo de Estado criado nos primeiros meses da ditadura Vargas, em 

1931, mais uma vez conseguiram permanecer intactas, salvo algumas alterações muito superficiais. Nesse 

sentido, estamos de acordo com Boito Jr. (1991b), quando este afirma que as mudanças ocorridas entre 1985 e 

1988 se referem ao “modelo de gestão e controle governamental” sobre os sindicatos oficiais, que teria deixado 

de ser “ditatorial” para assumir uma feição mais “democrática”. Refletiremos sobre essa questão a partir da 

seguinte hipótese: o crescimento do desemprego não provocou a crise da estrutura sindical brasileira, mas, ao 

contrário, essa estrutura contribuiu para a desmobilização política dos desempregados, ao impor entraves 

para a construção de uma luta unificada entre as diferentes frações do exército de reserva e a parcela ativa da 

classe trabalhadora organizada sindicalmente.  

Sindicatos e mobilização política dos desempregados na Argentina 



 

 

 

A intensificação das políticas neoliberais na Argentina durante o governo de Carlos Menem (1989-1999) 

e a reestruturação capitalista dos anos 1990 alteraram a composição da classe trabalhadora argentina. A 

mudança mais notável nesse sentido foi um expressivo crescimento do exército de reserva, em um país que 

havia passado ao longo do século por um intenso processo de assalariamento e urbanização, tendo convivido 

até então com baixos índices de desemprego aberto. 

De acordo com alguns analistas, a política hegemônica da principal central sindical do país – a CGT – 

diante das “reformas de mercado” implementadas nesse período foi de “adaptação”, o que atesta que nesse 

contexto mais valia sua aliança histórica com o peronismo e o Partido Justicialista do que a oposição a 

políticas essencialmente contrária aos interesses dos trabalhadores (Murillo, 1997; Bosoer e Gonzaléz, 1999). 

Sendo assim, o posicionamento oficial da CGT diante do governo Menem é uma das chaves explicativas 

do processo de rupturas ocorridos na central ao longo dos anos 1990. Foi a partir da discordância com a 

orientação hegemônico da central que um grupo dissidente funda em 1992 a CTA, que passa a defender um 

modelo de sindicalismo alternativo, baseado, entre outros fatores, pela “afiliação direta” de seus membros, pela 

“autonomia política” dos governos e dos partidos políticos, pela “democracia plena” da organização, além de 

apresentar uma linha opositora às políticas neoliberais que vinham sendo implantadas no país.
16

 

A análise das ações das centrais argentinas diante do desemprego e das demissões em massa deve levar 

em conta primeiramente que a CGT concentrava no período os sindicatos dos setores mais afetados pelas 

demissões em massa realizadas nos anos 1990. Nesse sentido, observamos até o momento que não houve ações 

significativas protagonizadas pela central diante das demissões em massa efetuadas pelas empresas.
17

 Ao 

contrário, verificamos que, se durante a década 1990, diversos sindicatos da CGT se pautaram na negociação da 

redução salarial e na diminuição dos convênios como “saída” para o desemprego, nos últimos anos a central 

vem investindo na “capacitação profissional” como uma política diante do desemprego. Em resumo, 

verificamos que além de não ter demonstrado resistência às demissões, a central não adotou a articulação com 

os desempregados como um estratégia sindical diante do desemprego.  

 Ao contrário, a CTA investiu na representação dos desempregados como uma política sindical. Após os 

primeiros cortes de ruta realizados na Grande Buenos Aires, surge uma aliança com a FTV, que apesar de não 

ter surgido como uma iniciativa própria, foi incorporada por pela central como parte de estrutura organizativa, o 

que permitiu que o movimento adquirisse caráter massivo e nacional. 
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 Para um quadro mais amplo da diferenças entre as duas centrais, ver Carrera e Donaire (2002). 
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 No setor automobilístico, por exemplo, Santella (2007) ressalta que o que ficou evidente nesse período foi o caráter defensivo da 

política sindical em torno dessa questão. 



 

 

Diante do que foi exposto até aqui, ficam abertas as seguintes questões: ao contrário do que ocorreu no 

Brasil, como foi possível na Argentina a constituição de movimentos de desempregados? Que papel 

desempenhou o sindicalismo diante do surgimento dessas organizações? Como se deu o processo de construção 

de unidade e ruptura entre entre as centrais sindicais e os diferentes movimentos? 

O peso político que os movimentos de desempregados adquiriram no conjunto das lutas sociais da 

Argentina foi algo inédito na história do país. Encontramos referências na bibliografia de organizações desse 

tipo desde a primeira metade dos anos 1930 (Carrera, Fernadéz, 2007). No entanto, o caráter massivo e nacional 

que alcançou entre o final da década de 1990 e início dos anos 2000 não teve precedentes. 

Para muitos estudiosos do tema, essas organizações só puderam se constituir porque seus representantes 

decidiram atuar por fora e em oposição à estrutura sindical tradicional, majoritariamente vinculada ao PJ, 

podendo ser consideradas expressões dos “novos movimentos sociais” (Korol, 2003; Seoani, 2002; Pereyra e 

Svampa, 2003; Zibechi, 2003). Ao contrário, outros autores inserem as mobilizações dos desempregados na 

Argentina como marcos de um ciclo de lutas que se inicia em 1993, com a pueblada realizada em Santiago del 

Estero, e vai até o chamado Argentinazo, em dezembro de 2001 (Carreira e Cotarelo, 2004; Klachko, 2007
18

). 

Esse ciclo teve ainda outros marcos importantes, tais como os cortes de ruta ocorridos em  Cutral-Co e Plaza 

Huincul, na província de Neuquén, em 1996, e General Mosconi e Tartagal, em Salta, no ano de 1997.
19

 

Segundo Pereyra e Svampa (2003), estes eventos demarcam os dois “afluentes” que possui os 

movimentos de desempregados na Argentina. O primeiro deles teria se dado em torno das puebladas ocorridas 

no interior, resultado de uma nova experiência social comunitária vinculada ao colapso das economias regionais 

e à privatização acelerada das empresas estatais realizada nos anos 1990. O segundo se baseia em uma ação 

territorial e organizativa originada no conurbano bonaerense, e ligado às lentas e profundas transformações do 

“mundo popular”, produto de um processo de industrialização e empobrecimento crescente da sociedade 

argentina a partir do final dos anos 1970.  

Estes foram os antecedentes do surgimento do movimento de desempregados que, segundo Klachko 

(2007) só pode ser considerado como tal entre fins da década de 1990 e início da de 2000, quando se constitui 

no conurbano bonaerense e adquire dimensão nacional e massiva através da difusão de seu instrumento de luta 

                                                 
18

 Esta última estende o ciclo de lutas até o assassinato de dois militantes em Avellaneda, em junho de 2002. 
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 Essas cidades tinham sua economia baseada no ramo petrolífero, monopolizado pela Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), 

principal empresa estatal do país, privatizada em 1993, ainda na primeira gestão de Carlos Menem (1989-1999). Após a privatização, 

nos anos seguintes houve cortes e planos de demissão voluntária. Com o desemprego crescente na região, os trabalhadores 

começaram a se organizar por meio de puebladas e cortes de ruta. 



 

 

mais adotado: o piquete.
20

 

 Pereyra e Svampa (2003) informam que existem mais de 70 organizações de desempregados em todo o 

país, que aglutinam, ao todo, mais de 500.000 trabalhadores
21

. Segundo a proposta dos autores, em seu interior, 

bastante heterogêneo, encontram-se os que possuem alinhamento sindical, os filiados a tendências político-

partidárias e os que se denominam autônomos, por defender a independência política de partidos e sindicatos.
22

  

A principal reivindicação dos movimentos de desempregados durante sua constituição se deu em torno 

dos programas de emergência ocupacional lançados pelos governos a partir da segunda metade da década de 

1990. Esses planos tais como o Trabajar I, II e III (do governo nacional) e os Barrios Bonaerenses (da 

província de Buenos Aires), assim como o mais conhecido Jefas y Jefes de Hogar, contemplavam a entrega de 

subsídios monetários com contraprestação laboral aos desempregados. 

Segundo Pereyra e Svampa (2003), enquanto o governo de Menem utilizou a rede clientelista do PJ para 

distribuir os planos, a gestão de Fernando de la Rúa, da União Cívica Radical (UCR), justamente para deixar de 

fora os punteros políticos do partido opositor, favoreceu a consolidação das organizações piqueteras como 

gestoras diretas dos mesmos. Para estes autores, este foi o principal motor do movimento, que reclamava, 

através de piquetes, a extensão do benefício e o aumento de seu valor de 150 pesos.  

Nesse contexto, o movimento de desempregados atingiu o auge de suas atividades em 2001, tendo 

contribuído de maneira decisiva para o acúmulo de experiências do ciclo de lutas que resultou na queda de De 

La Rúa. Korol (2003) afirma que a rebelião de 19 e 20 de dezembro de 2001 resultou de uma acumulação 

prévia das puebladas realizadas no interior do país, estando intimamente ligada à luta das organizações 

piqueteras.  

Zibechi (2003) argumenta que o Argentinazo, como ficou conhecido o evento, só foi possível porque se 

constituiu como uma crise de representatividade e não apenas uma crise de representantes, através do lema que 

se vayan todos, dirigido aos políticos do país. Para o autor, esse evento levou a um profundo debate entre a 

esquerda do país sobre o papel dos sindicatos e dos partidos políticos. Apesar de reconhecer a importância 
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 A maior justificativa para o piquete é a de que os trabalhadores desempregados, sem a possibilidade de parar a produção das 

mercadorias nas empresas, como ocorre com a luta sindical, paralisam sua circulação nas avenidas e rodovias.  
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 Apesar de desatualizado, o dado é significativo para termos idéia da proporção que adquiriu o movimento no país. 
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 Utilizaremos a classificação proposta por estes autores apenas como um ponto de partida, apesar de reconhecermos suas limitações. 

Primeiramente, é importante destacar que apesar da separação entre os que possuem alinhamento sindical e político-partidário, 

algumas organizações atuam de maneira transversal em partidos e sindicatos, como é o caso da Corriente Clasista y Combativa 

(CCC) e do Polo Obrero (PO). Além disso, ao longo do período considerado, a composição dos movimentos sofre muitas alterações, 

especialmente pela formação de novas organizações dissidentes. Este trabalho considerará estas questões de maneira secundária, já 

que não tem a reconstrução história dos movimentos de desempregados argentinos como principal objetivo. Por tais motivos, não 

vemos a necessidade de considerar a cronologia e o perfil político e ideológico de cada movimento nessa exposição. 



 

 

destas instituições nesses eventos, Zibechi afirma que “foi preciso algo mais”. O autor diz ainda que quando foi 

decretado estado de sítio, as centrais sindicais e os partidos de esquerda “fizeram somente o que sabem fazer”: 

as primeiras convocaram uma greve geral; os últimos, enquanto o povo estava na rua, distribuíam folhetos e 

faziam propaganda política. Por último, acrescenta ainda que, se os eventos de 19 e 20 de dezembro tivessem 

ficado por conta das organizações estabelecidas, o máximo que iriam fazer seria redigir uma moção de repúdio 

dirigida aos governantes. 

Os estudos desses autores seguem uma linha teórica baseada especialmente nas interpretações de 

Holloway (2002) e Negri (2001). Críticos das posições do que consideram ser o marxismo-leninismo, ou, pelo 

menos, das suas vertentes mais ortodoxas, estes autores vêem nas organizações piqueteras um exemplo de que 

a estrutura partidária e sindical teria se tornado anacrônica, ou ainda, de que o modelo de ação política dos 

sindicatos e dos partidos estaria esgotado como modelo histórico, especialmente a partir de 1989, com a queda 

do muro de Berlim.
23

 Nesse sentido, valorizam especialmente as experiências “autônomas” em relação a 

partidos políticos e sindicatos.
24

 

Ao contrário, Carrera e Cotarelo (2004) afirmam que a insurreição espontânea de 2001 se insere em um 

contexto mais amplo da história das formas de luta da classe operária argentina que se tornaram predominantes 

a partir da década de 1990, que tiveram a greve geral como uma das principais estratégias de mobilização. 

Afirmam ainda que a organização sindical foi o principal sujeito da rebelião de 2001, que começou com os atos 

convocados pelas centrais, ainda que em seguida tenha sido levada a cabo por outros setores do proletariado, 

tais como os desempregados, e frações da pequena burguesia assalariada e não-assalariada.  

Apesar de não termos o chamado Argentinazo como elemento central da análise, estas questões serão 

consideradas fundamentais em nossa análise sobre as relações entre sindicalismo e desemprego na Argentina. 

Ainda que de maneira provisória, apresentamos em seguida alguns resultados encontrados na pesquisa de 

campo realizada até o momento, especialmente nas entrevistas com dirigentes de alguns dos principais 

movimentos de desempregados no país. 

 Uma primeira questão que nos ocorreu perguntar aos militantes para compreender a relação entre 

sindicatos a mobilzação política dos desempregados na Argentina foi verificar as experiências de luta prévias 
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 Holloway (2002), por exemplo, afirma que, depois de 1989, as lutas políticas, como as dos partidos e sindicatos, perderam sua 

relevância. Segundo o autor, para lutar contra o capitalismo, não faz mais sentido falar em um grande dia revolucionário. Para ele, é 

necessária a construção de uma rede alternativa, através de movimentos que busquem “cambiar el mundo sin tomar el poder”, como o 

título de um dos seus livros sugere, através de mecanismos de produção e consumo que se baseiem em um conceito diferente de 

trabalho. 
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 Korol (2003) afirma que a diferença desses movimentos está na forma de administração dos planos sociais, baseada na organização 

coletiva da produção, em que se forja uma “nova consciência social”, e em um autêntico “poder popular democrático e horizontal”. 



 

 

de seus militantes. Segundo o entrevistado da FTV as experiências de organização da base é muito variável, e 

contempla desde ex-guerrilheiros dos anos 1970, tanto do Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) quanto dos 

Montoneros, a militantes da esquerda cristã e peronista, além de alguns radicais e comunistas. Afirma ainda que 

são poucos os militantes que vêm do movimento sindical.
25

 Também para o entrevistado do MTD-Solano, a 

experiência prévia dos militantes do movimento é muito variada, desde ex-guerrilheiros dos anos 1970 a donas-

de-casa que começaram a militar no movimento. Refere-se ainda a alguns militantes que vêm do peronismo, 

não necessariamente da estrutura partidária, mas pelo “sentimento de pertencimento histórico”. Segundo o 

depoente, “[...] é muito comum na base os que tiveram relação com algum prefeito ou caudilho do momento”. 

Por último, também afirma não serem representativos os que tiveram experiência no movimento sindical.
26

 Para 

o depoente do MIJD, a maioria dos integrantes começou a militar a partir do desemprego, especialmente as 

donas-de-casa. Para o depoente, os que militavam na esquerda eram minoritários e o recrutamento de militantes 

veio principalmente através do trabalho territorial nos bairros.
27

 O entrevistado do Polo Obrero afirma que o 

movimento é composto majoritariamente por “novos contingentes” que “em geral, vêm do peronismo” e que, 

segundo ele, revolucionou a composição do partido. Afirma ainda haver uma maioria feminina no movimento, 

composta por donas-de-casa e trabalhadoras despedidas e, mais recentemente, um crescente “componente 

juvenil”.
28

 

 Ao constatar o pouco peso da militância sindical nas experiências prévias dos militantes da base, 

questionamos a respeito experiências de luta presentes na trajetória política do núcleo originário. Apesar da 

relação que mantém com a CTA, o entrevistado da FTV não ressaltou o papel desta como elemento importante 

da constituição do movimento, fazendo questão de evidenciar, ao contrário, que o movimento já existia antes da 

central. Entre os entrevistados até o momento, o depoente do Polo Obrero foi o único a localizar a luta sindical 

como elemento constitutivo do movimento, ao afirmar que foi “[...] a partir dos militantes provenientes do 

movimento sindical que nos lançamos a organizar os bairros”.
29

 

 De acordo com Klachko (2007), os movimentos de desempregados concentrados na Grande Buenos 

Aires, “[...] se consolidam como organizações estáveis por iniciativa de organizações ou militantes político-

sindicais de esquerda e centro esquerda, seja em sua vertente nacional, peronista, trotskista, comunista, ou de 

militantes ou ex-militantes com experiência política de outras conjunturas” (p. 231, tradução do autor). 
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 No entanto, além refletir sobre as experiências de luta sindical dos militantes da base, assim como do 

núcleo originário das organizações, para testar a hipótese a que nos propomos desde o início do trabalho, 

perguntamos aos entrevistados sua interpretação a respeito de como foi possível a constituição dos movimentos 

de desempregados na Argentina. Apareceram nas respostas os seguintes argumentos: (i) a construção desses 

movimentos só foi possível porque se deu por fora e em oposição aos sindicatos; (ii) o movimento sindical foi 

fundamental para que alguns movimentos adquirissem caráter massivo e nacional; (iii) de maneira geral, foram 

importantes entre o núcleo originário as experiências prévias de luta político-partidária, sindical ou territorial e, 

por último; (iv) a “tradição de organização da classe operária” foi “transferida” para a mobilização dos 

desempregados. A partir desse último ponto, retomaremos uma de nossas hipóteses centrais, segundo a qual a 

cultura política sindical da Argentina é um dos componentes fundamentais do quadro explicativo do 

surgimento dos movimentos de desempregados no país. Antes de aprofundar a análise, no entanto, expomos um 

resumo das principais informações coletadas até o momento. 

 Segundo o entrevistado da FTV, “[...] muitos quadros que organizaram o movimento de desempregados 

vêm ou das comunidades eclesiais de base, ou vêm dos partidos de esquerda, ou vêm das ocupações de 

terras”.
30

 Para ele, essa prática anterior de organização territorial, especialmente em La Matanza, espécie de 

epicentro do movimento no conurbano bonaerense foi o um dos aspectos mais significativos para a constituição 

dos movimentos de desempregados. Por sua vez, o depoente do MTD-Solano afirma que os movimentos de 

desempregados na Argentina surge a partir de uma “crise institucional” que vivenciava os sindicatos por conta 

da “corrupção” e da falta de propostas às políticas neoliberais que estavam em curso, especialmente as 

privatizações. Segundo o depoente, havia um “vazio” produzido pela “desconfiança” e “descrédito” da 

dirigência política e dos sindicatos na Argentina.
31

 Ao contrário, o entrevistado do MIJD observa que o 

movimento de desocupados “retoma a larga tradição operária e a influência socialista, comunista e anarquista 

do início do século passado e a transfere ao movimento de desempregados”.
32

 Já o informante do Polo Obrero 

apresenta uma interpretação que considera as duas questões. Primeiramente, afirma que em um contexto de 

“abandono dos sindicatos formais a todo trabalhador desempregado” surge uma “organização independente”. 

No entanto, não descarta as experiências prévias de luta da classe trabalhadora argentina como uma das 

questões explicativas do surgimento dos movimentos de desempregados no país. Segundo o informante, “[...] a 

grande tradição de organização da classe operária, porque muitos dos líderas do movimento piquetero foram 
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trabalhadores que se de repente se viram desempregados e empregaram sua tradição de organização operária 

quando desempregados”. Em outras palavras, diz qainda que “[...] o mais importante veio dos próprios 

operários que tinham experiência nos sindicatos, quando eram ocupados. E transferiram essa experiência 

coletiva de trabalhador organizado a sua nova situação de desempregados”. No entanto, reconhece que os 

sindicatos não desempenharam  um papel significativo quando os movimentos se formavam. Pelo contrário, 

afirma que, apesar da importância da experiência de luta sindical prévia dos trabalhadores, os sindicatos se 

opuseram à criação dos movimentos. Por último, ressalta que “o movimento de desempregados é abolutamente 

independente do sindicatos” e se constitui por fora do aparelho sindical.
33

 

 Entre os fatores explicativos do fato de os sindicatos não terem sido protagonistas do processo de 

constituição dos movimentos de desempregados, os entrevistados destacam a aliança da CGT com o governo 

Menem e o poder econômico que logrou ao longo dos anos 1990 como resultado dessa relação. O depoente do 

MTD-Solano, por exemplo, afirma que “os sindicalistas são empresários” e, por isso, “[...] dificilmente [...] vão 

se colocar em um plano de luta, de demanda dos trabalhadores, desde o momento em que eles são parte desse 

espaço de poder econômico”. Afirma ainda que existe no país “[...] uma dirigência sindical corrupta e distante 

das necessidades dos trabalhadores”.
34

 Para o entrevistado do MIJD a dirigência sindical no país, tanto da CGT 

como da CTA, estão “profundamente ligadas e cooptadas pelo governo e pelo Estado” e “[...] são cúmplices da 

atual política que se aplica na Argentina.
35

 

 Diante do que foi exposto nesse item, vale ressaltar que não procuramos associar de maneira direta e 

mecânica experiência prévia de militância sindical e mobilização política dos desempregados, apesar de 

podermos verificar essa relação, especialmente se considerarmos o núcleo originário ou difusor dos 

movimentos, nos casos de organizações que possuem filiação sindical ou trabalho de base nos sindicatos, como 

é o caso da FTV e do PO. No entanto, o fator decisivo para a análise que pretendemos construir é que mesmo 

considerando o papel preponderante de “novos contingentes” apontados pelos entrevistados, a luta dos 

desempregados na Argentina se insere em um ciclo de lutas que tem como raiz uma cultura política de 

organização da classe trabalhadora, em que o sindicalismo joga papel fundamental, transposta no momento 

histórico específico para uma fração de classe não sindicalizável: o exército de reserva. 

  

Esboço de um quadro comparativo entre Brasil e Argentina 
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Do ponto de vista da inserção no capitalismo como formações sócio-econômicas subordinadas aos 

interesses dos países capitalistas centrais, Brasil e Argentina possuem o mesmo sentido histórico. 

Primeiramente, é importante destacar que, em linhas gerais, o passado colonial de mais de três séculos trouxe o 

problema crônico da modernização tecnológica dependente para os dois países. Além disso, Brasil e Argentina 

também são exemplos de países periféricos de industrialização “tardia” baseada no modelo de substituição de 

importações e acelerado processo de urbanização, no caso argentino já esboçado desde o início do século XX, e 

no brasileiro, especialmente a a partir da segunda metade do mesmo.
36

  

No entanto, apesar das similitudes que encontramos na história dos dois países, é nas diferenças que 

verificamos alguns dos elementos centrais para aprofundar os elementos analíticos desse estudo comparativo. 

Temos como um dos pontos de partida desse estudo a hipótese segundo a qual a formação da classe operária 

nos dois países gestaram diferentes experiências de luta e cultura política, o que é significativo para entender 

os diferentes papéis desempenhados pelos sindicatos. 

As análises institucionalistas, ao acentuar as características gerais da estrutura sindical brasileira e 

argentina – reconhecimento jurídico estatal, e monopólio de representação e arrecadação financeira – dão a 

entender que as experiências de organização sindical nos dois países possuem mais semelhanças do que 

diferenças. O fato de haverem sido criadas sob governos populistas também leva a conclusões apressadas 

segundo as quais o processo de aliança de classes entre a burguesia industrial nacional e a classe trabalhadora, 

por meio da qual a última obteve diversas concessões econômicas e conquistas sociais e trabalhistas, teria 

gestado nos trabalhadores experiências de luta e cultura política semelhantes nos dois países.
37

 

Nossa análise buscará retomar algumas das diferenças centrais presentes nesse processo, que a nosso 

entender foram significativas como referências políticas para a formação da consciência de classe do 

proletariado brasileiro e argentino. A base dessa reflexão vem do estudo de Murmis e Portantiero (2004), 

segundo os quais enquanto na Argentina a estrutura sindical foi criada em um contexto em que o movimento 

operário já havia constituído experiências de luta significativas em um país que já contava com um alto nível de 

industrialização, no Brasil, a organização sindical teria sido imposta pelo Estado, sem que houvesse um 

acúmulo de lutas prévias do proletariado urbano industrial.
38
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Desse modo, compreender as relações de classe nos dois países – desde a sua composição e sua formação 

política – é o nosso ponto de partida para entender porque nos anos 1990 a implantação do neoliberalismo 

resultou em distintos modelos de mobilização política no interior da classe trabalhadora. As políticas 

neoliberais de Fernando Collor de Melo (1990-1992), Itamar Franco (1992-1994) e Fernando Henrique Cardoso 

(1995-1998; 1999-2002), no caso brasileiro, e de Carlos Menem (1989-1999) e Fernando de la Rúa (1999-

2001), no caso argentino
39

 tiveram algumas características comuns: uma regulamentação mais flexível do 

mercado de trabalho, redução dos gastos sociais, privatizações de empresas estatais em setores estratégicos, 

sobrevalorização cambial, altas taxas de juros e abertura ao mercado exterior. 

O resultado de tais políticas – acrescido ao processo de implementação de novas tecnologias e métodos de 

gestão por que passava as grandes empresas nos dois países – foram um crescimento nas taxas de de 

desemprego, “informalidade”, subcontratação e desassalariamento da classe trabalhadora. Traduzindo para os 

conceitos com os quais pretendemos trabalhar nesse estudo, houve um crescente processo de proletarização e 

um aumento do peso relativo do exército de reserva nos dois países. 

No entanto, vale ressaltar ainda que o processo de implantação do neoliberalismo na Argentina foi mais 

longo e mais radical do que no Brasil. Pelo menos dois aspectos comprovam essa afirmação. Primeiramente, o 

processo de privatizações na Argentina foi muito mais intenso, tendo atingido alguns setores que não chegaram 

a ser vendidos no Brasil, tais como a exploração petrolífera, os correios, além de portos e aeroportos. Além 

disso, a política de sobrevalorização cambial na Argentina durante o período da convertibilidade atingiu uma 

proporção muito mais acentuada do que no Brasil, o que permitiu no caso deste último uma maior sobrevida da 

indústria nacional, menos suscetível ao crescimento das importações.
40

 Nesse contexto, é importante considerar 

a relação das frações de classe no interior da burguesia dos dois países, na qual observamos que, enquanto na 

Argentina a força do capital financeiro joga papel importante desde a ditadura militar iniciada em 1976, no 

Brasil segue sendo importante a força política das oligarquias regionais ligadas à atividade rural e, 

principalmente, dos industriais paulistas.  

 Também é importante considerar que  a classe trabalhadora brasileira e argentina partiram de contextos 

bem distintos quando começaram ser implementadas as políticas neoliberais ao longo da década de 1990. Ao 

analisar a estrutura social dos dois países, verificamos as seguintes diferenças: (i) um maior peso da população 
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rural sem emprego registrado no caso brasileiro; (ii) um maior nível de assalariamento formal do proletariado 

urbano no caso argentino, cuja semelhança no país vizinho encontramos apenas no eixo Rio-São Paulo; (iii) um 

exército de reserva historicamente maior no Brasil, expresso especialmente por suas altas taxas de rotatividade 

e desemprego oculto pelo trabalho “precário” e “informal”. 

No entanto, a experiência recente de desemprego na Argentina, marcada por uma mudança muito mais 

drástica no perfil da classe trabalhadora do que no Brasil, não explica por si só a mobilização política dos 

desempregados naquele país e a ausência da mesma neste último. Por isso acrescentaremos a essa reflexão 

inicial uma análise das relações de classe nos dois países, considerando a correlação de forças político-

ideológicas que possibilitaram um maior grau de consciência de classe entre os trabalhadores urbanos 

desempregados argentinos em relação aos brasileiros. Nesse contexto, consideramos que as experiências de 

organização do movimento operário e sindical podem constituir um elemento explicativo central. 

 Quando iniciamos essa pesquisa, esperávamos encontrar muito mais semelhanças do que similitudes 

entre o sindicalismo de Brasil e Argentina, por conta dos traços comuns presentes existentes na estrutura 

sindical dos dois países. No entanto, para além dos aspectos institucionais e legislativos já mencionados e 

alguns de seus efeitos mais recorrentes – burocratização, corporativismo, cupulismo, assistencialismo, entre 

outros –, observamos algumas diferenças na forma de organização dos sindicatos e em suas experiências de luta 

que a nosso entender trouxeram importantes conseqüências para a formação de uma cultura política sindical 

bem distinta entre os dois países. 

 Apesar da coincidência em ambos do sindicato único por ramo, enquanto no Brasil a representatividade 

territorial é baseada no município, na Argentina as entidades são nacionais. Além disso, a formação de centrais 

sindicais no Brasil esteve proibida desde a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), promulgada em 1943, até 

a Constituição de 1988, apesar de ainda não terem sido legalizadas e reconhecidas como parte da estrutura 

sindical.  Vale lembrar ainda que a central mais antiga do Brasil em atividade é a CUT, criada em 1984, 

enquanto na Argentina seu semelhante é a CGT, fundada ainda na década de 1930. No entanto, o fator decisivo 

para nossa análise é o fato de que no caso argentino, o peso histórico das centrais sindicais é muito mais forte 

que no brasileiro. Presentes desde o início do século XX, possui uma forte ligação histórica com as origens do 

peronismo, que marcou de maneira significativa as relações entre governo e classe trabalhadora, em que esta 

reivindica para si o papel de negociadora em um processo de aliança de classes com o capital nacional arbitrado 

por um Estado que tenha como base a universalização de direitos sociais e trabalhistas. Considerando as 

experiências de organização dos sindicatos argentinos, também verificamos que em diferentes contextos as 

centrais sindicais argentinas também desempenharam um papel fundamental no país como convocantes de 



 

 

greves gerais, uma ferramenta de luta que pouco presente na cultura política de organização do movimento 

operário e sindical brasileiro, mas que no caso argentino, historicamente possui um significativo peso político. 

A conseqüência mais evidente dos fatores apresentados até aqui é a maior fragmentação do sindicalismo 

brasileiro em relação ao país vizinho, que possui experiências de luta muito mais unificadas. 

 Outro fator importante a ser considerado na análise é a representação de base no local de trabalho, muito 

menos presente no Brasil do que na Argentina. No caso brasileiro, a organização da base passou a ser permitida 

apenas com a Constituição de 1988, que tampouco resultou em mecanismos para a constituição da mesma, por 

exemplo através da garantia de estabilidade de seus representantes. Além disso, as experiências históricas de 

lutas concretas não evidenciaram um esforço de mudança da cultura política cupulista dos sindicatos no Brasil, 

que apesar de também estar presente na Argentina, tem como contraponto a existência de uma estrutura 

organizativa baseada em comissões internas e em delegados sindicais, com forte poder de mobilização e 

convocatória no interior da classe trabalhadora. Como resultado dessas características gerais, observamos que 

na Argentina existe uma cultura política de participação na atividade sindical muito mais forte que no caso 

brasileiro. 

 A partir das formulações discorridas até aqui e retomando os argumentos construídos ao longo da 

exposição, concluímos com uma síntese das principais hipóteses apresentadas ao longo do texto. Como explicar 

a ausência de um movimento de desempregados no Brasil com tão forte peso político como o que se constituiu 

na Argentina? Procuramos evidenciar através de um breve quadro comparativo que as experiências de luta 

prévias do movimento operário e sindical, bem como a cultura política de organização da classe trabalhadora 

são elementos explicativos fundamentais para a compreensão da questão. No caso argentino, jogou papel 

fundamental o elemento insurrecionalista presente na tradição de luta callejera do país, cuja expressão sindical 

está presente especialmente na utilização da greve geral como instrumento de mobilização de uma classe 

operária que até a década de 1990 apresentava altos índices de emprego formal e baixas taxas de desemprego. 

 Apesar das evidências encontradas até o momento para formular tal hipótese sobre a questão na 

Argentina, não pretendemos explicar o caso brasileiro pelos “elementos argentinos” que faltam em sua história, 

o que do ponto de vista da análise comparativa seria um erro teórico e metodológico. No entanto, na fase 

seguinte da investigação, testaremos no Brasil as mesmas ferramentas de análise para verificar se é possível 

concluir a hipótese que anunciamos ao longo desse artigo: as experiências de luta e a cultura política do 

movimento operário e sindical brasileiro não constituíram no interior das frações urbanas do exército de reserva 

uma acumulação prévia necessária para uma mobilização política nacional e massiva que tivesse como eixo a 

consciência de classe construída em torno da condição de trabalhador desempregado. No caso do Brasil, foi 

outra parcela da população sobrante que se organizou politicamente, representando um peso político central no 



 

 

conjunto das lutas sociais do país: os camponeses sem-terra representados pelo MST. 
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