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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE
As reformas empreendidas pelo atual governo brasileiro acarretam retrocessos nos
direitos trabalhistas, conquistados a duras penas no início do século XX. A organização
da classe trabalhadora em associações, ligas, sindicatos e partidos políticos foi de suma
importância na luta coletiva em defesa dos interesses comuns, que passava pela redução
da jornada de trabalho, o aumento dos salários e as melhorias nas condições de trabalho.
Disputas que resultaram, a longo prazo, na CLT publicada em 1943. Assim, a proposta
deste trabalho consiste em estimular discussões que ajudem a compreender as diversas
formas de lutas empreendidas pela classe trabalhadora durante as primeiras décadas da
República. Destacando a multiplicidade de organizações, atores e ações empreendidas,
que visavam à busca por melhores condições de trabalho e vida, sem perder o foco do
tempo presente e o retrocesso que a classe vem sofrendo com as reformas atuais.
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Introdução

No Brasil do tempo presente verifica-se, desde 2016, o acirramento do processo

político/econômico iniciado na época do governo Collor, passando por Itamar,

Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma. O que caracteriza tais governos é

eliminação dos elementos sociais-democratas provindos da era taylorista/fordista à

passagem ao sistema neoliberal, produto econômico/político da atual tecnologia de

organização social do trabalho, o Toyotismo. Neste sentido, a partir do início do

governo de Michel Temer, o país vem sofrendo um forte abalo em suas instituições

políticas administrativas. Aliado a tais mudanças, o atual governo vem realizando

algumas “reformas” nas leis do país. Entre elas inclui-se a chamada Reforma

Trabalhista.

A reforma trabalhista configura-se como o epicentro político/social/econômico

que contempla a demanda posta pelo Toyotismo. Isso quer dizer que: um modelo de

produção flexível baseado na utilização de tecnologia de ponta, que reduz a quantidade

de força de trabalho necessita de regras de regulação igualmente flexíveis para a

manutenção e ampliação das taxas de lucro através da intensificação e extensão da

jornada de trabalho. Sendo assim, esta reforma aprovada e sancionada altera as relações

de trabalho, mudando significativamente a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

Percebe-se que todas estas mudanças acarretam retrocessos nos direitos

trabalhistas, conquistados a duras penas no início do século XX. A organização da

classe trabalhadora em associações, ligas, sindicatos e partidos políticos foi de suma

importância na luta coletiva em defesa dos interesses comuns, que passava pela redução

da jornada de trabalho, o aumento dos salários e as melhorias nas condições de trabalho.

Disputas que resultaram, a longo prazo, na CLT publicada em 1943. Com a reforma

trabalhista estes direitos se perdem. Por isto, este artigo objetiva apreender e

compreender os processos produtivos no decorrer do período estudado, através de um

retorno ao passado, a fim de entender como se estabelecem as lutas promovidas pela

classe trabalhadora e suas consequentes conquistas durante as primeiras décadas da

República. Destaca-se a multiplicidade de organizações, atores e ações empreendidas,

que visavam à busca por melhores condições de trabalho e vida. Contudo, sem perder o



foco do tempo presente e o retrocesso que a classe trabalhadora vem sofrendo com as

reformas atuais, as quais atacam diretamente os direitos historicamente obtidos.

Trabalho e Formação Humana

Pressupomos o trabalho como categoria central no processo de formação

humana. Marx, no Livro I de O’Capital, toma o trabalho como a mediação necessária,

indispensável e eterna envolvendo a natureza e os humanos. Pelo complexo categorial

do trabalho, torna-se possível o desdobramento do processo de autoconstituição do ser

social. Portanto, em Marx:

O trabalho é antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza,
processo este em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e
controla seu metabolismo com a natureza. Ele se confronta a matéria natural
como uma potência natural [Naturmacht]. A fim de se apropriar da matéria
natural de uma forma útil para a sua própria vida, ele põe em movimento as
forças naturais pertencentes a sua corporeidade: seus braços e pernas, cabeça
e mãos. Agindo sobre a natureza externa e modificando-a por meio desse
movimento, ele modifica, ao mesmo tempo, a sua própria natureza. Ele
desenvolve as potências que nela jazem latentes e submete o jogo de suas
forças a seu próprio domínio (MARX, 2013, p. 255).

Aqui não se trata ainda do trabalho na forma como o concebemos na realidade

da história do tempo presente, o trabalho assalariado. Aqui, o trabalho é apresentado

como a ontogênese humana, como a categoria fundante do desenvolvimento do ser

social e, consequentemente, a construção do seu mundo, ou seja, da realidade social

humana. Entendemos o trabalho tal qual como Marx, “numa forma que ele diz respeito

unicamente ao homem” (MARX, 2013, p. 255). A célebre passagem da aranha e o

tecelão ou da abelha e o arquiteto, conferem a dimensão exata que o complexo

representa no processo de constituição e socialização da humanidade. O que Marx

constanta ao demonstrar e demarcar, com extremo rigor, a diferença entre o trabalho

humano em relação à execução da atividade animal é: no primeiro caso, se realiza algo

que já existia idealmente na mente do trabalhador(a), o trabalho enquanto pôr

teleológico primário. Esta realização se estabelece de forma consciente, com o uso de

ferramentas adequadas à produção, matéria prima adequada ao processo de trabalho,

tendo sempre a terra, a natureza, como meio universal para a execução do trabalho. “No

processo de trabalho, portanto, a atividade do homem, com ajuda dos meios de trabalho,



opera uma transformação do objeto do trabalho segundo uma finalidade concebida

desde o início. O processo se extingue no produto” (MARX, 2013, p. 258). O trabalho,

portanto, cumpre a finalidade de produzir valores de uso destinado à satisfação de

necessidade humanas e, ao mesmo tempo, conduz o ser que se humaniza e socializa a

um distanciamento contínuo das barreiras naturais. No segundo caso, o que ocorre é a

realização de uma tarefa puramente fenomênica, um ato instintivo e repetitivo buscando

alcançar o mesmo fim, porém não de forma consciente.

Essa passagem é algo qualitativamente novo em relação a constituição primária

da natureza e, a partir dele, outros complexos (linguagem, ideologia, etc.) tem seu

surgimento possível como elementos da condição social que se estabelece ao longo do

processo. Lukács (2013) ressalta que somente o ser que trabalha, e pelo seu ato de

trabalho, produz conhecimento a partir do ato de transformar os objetos em estado

natural. Somente ele é capaz de constituir consciência sobre as coisas e as situações que

o cercam, pois é o único ser capaz de superar a simples adaptação ao meio. Neste

sentido, o trabalho se torna o modelo de toda práxis social humana. Pretendemos ter

clarificado que o trabalho é a categoria que permeia os principais traços do ser social.

Lukács (2013), ao apresentar o pôr teleológico no trabalho, demonstrou como neles “já

estão contidos in nuce”, tanto em suas formas gerais como decisivas, “problemas que

em estágios superiores do desenvolvimento humano se apresentam de forma mais

generalizada, desmaterializada, sutil e abstrata e que por isso aparecem depois como os

temas centrais da filosofia” (LUKÁCS; 2013; 82-3).

Lukács, se valendo do rigor do procedimento marxiano, apresenta outra

potencialidade humana extremamente importante para o estudo aqui desenvolvido,

trata-se do pôr teleológico secundário. O pôr teleológico secundário é a capacidade de

convencer um ou um coletivo de seres humanos a desenvolverem trabalhos e atividades

idealizados de forma externa a ele(s), por exemplo, a caça de animais ferozes nas

organizações sociais mais primitivas. Também podemos ilustrar a questão quando

compreendemos a aplicação de práticas que propõe e regulam a estrutura da vida e

organização social, que em si, promovem impactos na sociedade como um todo, as

políticas públicas são um exemplo desta dimensão. Com esta breve exposição é

explicitada a centralidade do trabalho no processo que apresenta como resultado as

formações sociais. Neste sentido, os homens passam, não de forma mecânica, mas de

maneira simultânea a desenvolver outras categorias fundamentais ao ser social como a



linguagem, pensamento, etc. Esses novos complexo, já sociais, ou seja, não naturais, são

necessárias a estruturação da vida social produtiva, e já são categorias inteiramente

sociais, pois, por exemplo, o homem que comunica, comunica sobre algo.

A partir dessa abordagem teórica sobre que estamos denominando por trabalho,

partiremos para uma análise sobre como a classe trabalhadora durante a Primeira

República (1889-1930) uniu-se em prol de conquistar melhores condições de trabalho e

vida e como o movimento se tornou significativo para a implementação das leis

trabalhistas das décadas de 1930-40.

Lutas e conquistas das classes trabalhadoras na Primeira República

As primeiras associações de trabalhadores no Brasil datam de meados do século

XIX. Em geral eram mutualistas, em virtude da proibição da existência de organizações

sindicais pela Constituição de 1824. Algumas dessas associações, segundo Batalha

(2000), continuaram a existir no século XX, todavia dividindo espaço com outras

direcionadas para a ação sindical. Os sindicatos operários, por sua vez, surgiram no

período republicano a fim de enfrentar, principalmente, questões relativas às condições

de trabalho e salários, podendo ser pluriprofissionais, por ofício, indústria, ou ainda,

ramo de atividade.

Ainda que o anarquismo e comunismo tenham sobressaído enquanto correntes

ideológicas do operariado na Primeira República, o que foi reforçado em grande medida

pela historiografia, sabe-se de uma variedade de manifestações da classe operária em

diferentes cidades brasileiras. Para além destas duas ideologias, há de se destacar

práticas e organizações de caráter reformista, que com diferentes estratégias, também

buscaram a conquista de direitos trabalhistas. Segundo Batalha (1989), o reformismo,

durante a Primeira República, não correspondia a uma corrente política determinada,

mas tratava-se de um conjunto de ideologias com práticas sindicais idênticas ou

semelhantes:

Podem ser considerados aspectos do reformismo, associações operárias de
um espectro ideológico bastante diversificado que vão, desde o socialismo
reformista ao mais estreito trade-unionismo, passando por correntes que se
arvoram como republicanas sociais ou cooperativistas. Essas diversas
correntes reformistas, que não alcançam uma unidade nem no tempo nem no
espaço, têm em comum concepções sindicais marcadas por: uma visão da
greve como o “último recurso”; buscar consolidar conquistas trabalhistas
através de medidas legais; apelar para os serviços de intermediários
(advogados, políticos, representantes dos poderes públicos); sustentar a ideia
de sindicatos fortes e ricos, recorrendo a beneficência como forma de
assegurar o número de associados e a entrada de recursos; tentar consolidar



espaços de participação institucional, lançando candidatos próprios nas
eleições parlamentares ou apoiando candidatos que se comprometam com a
defesa de seus interesses. (BATALHA, 1989,  p. 05-06).

Como prática sindical não homogênea, o reformismo englobava uma

diversidades de correntes ideológicas: socialistas, positivistas, republicanos sociais e

sindicalistas pragmáticos. (BATALHA, 2000).

A maior diferença entre as práticas reformistas e revolucionárias - anarquismo e

comunismo - refere-se às possibilidades em relação ao capitalismo. Para os adeptos das

primeiras, havia a defesa da manutenção do modo de produção, desde que alguns males

fossem sanados. Por outro lado, a ação revolucionária visava a destruição deste,

considerado um entrave aos avanços sociais e trabalhistas.

Independente das formas de organização, os trabalhadores urbanos das primeiras

décadas republicanas partilhavam de experiências um tanto quanto próximas no que diz

respeito às condições de vida e trabalho: longas jornadas de trabalho (que podiam

alcançar 14 horas diárias), salários reduzidos e insuficientes, raros momentos de

descanso e lazer, condições de trabalho insalubres, moradias precárias com pouca ou

nenhuma infra-estrutura. Esse cenário surgiu como consequência da expansão da

economia brasileira no início do século XX, o que possibilitou a organização de

movimentos reivindicatórios diversos, os quais fundamentados em práticas reformistas

e revolucionárias.

Nesse contexto, uma das principais lutas foi a conquista da jornada de trabalho

de oito horas. Com essa bandeira, congressos e movimentos discutiram sobre as

melhores estratégias de luta, que iam de greves a negociações com políticos e patrões.

Fato importante de se destacar era a organização do país a partir do princípio federativo,

ocasionando autonomia entre os diferentes estados, o que, na Primeira República,

impossibilitou a constituição de uma luta mais unificada, apesar das tentativas

realizadas através de congressos operários. Dentre esses congressos, tem-se o Congresso

Operário Brasileiro realizado pela Confederação Operária Brasileira (COB) em 1906,

1913 e 1920, e o Congresso Operário Mineiro organizado em Sabará no ano de 1907.

Com o passar dos anos, outras reivindicações tomaram corpo, como aumento

salarial, descanso semanal, igualdade de salários entre homens e mulheres, diminuição

dos preços dos gêneros de primeira necessidade, melhorias nas condições de trabalho,

entre outras.



Fruto da opção federativa da República brasileira, as conquistas dos

trabalhadores se deram de forma localizada, de modo que os direitos foram

conquistados em cada cidade ou mesmo de empresa para empresa. Por se tratar de

negociações indiretas, sem o respaldo de legislação, esses acordos eram constantemente

desrespeitados pelos patrões. Esse quadro apenas foi alterado na década de 1940, com a

Consolidação das Leis do Trabalho, organizada durante governo de Getúlio Vargas.

A título de exemplo, em 1912, após alguns dias de greve, os operários de Belo

Horizonte conquistaram a jornada de oito horas de trabalho. Tal conquista realizada na

cidade, entretanto não foi respeitada pelos empregadores, visto que alguns forçaram aos

seus empregados jornadas de trabalho de 10 a 12 horas diárias. (DUTRA, 1988). Em

junho de 1920, anos após a conquista de oito horas de jornada, o jornal da Confederação

Católica do Trabalho, O Operário, denunciava a existência de patrões que não

cumpriam a legislação e empregavam meios - como pagamento de baixa remuneração -

para que os operários trabalhassem além das oito horas.

A luta dos trabalhadores não se desenvolveu sem tensões e resistências por parte

dos patrões e Estado, o qual não ficou estagnado diante da organização operária. Ao

contrário, foi extremamente eficiente a ponto de criar leis com objetivo de desmobilizar

a classe trabalhadora. Uma dessas leis foi a Lei Adolfo Gordo, de 1907, que garantiu a

expulsão de centenas de estrangeiros, muitos dos quais envolvidos em atividades do

movimento operário, sem qualquer chance de defesa. Ademais, não faltaram

empastelamentos a jornais e oficinas tipográficas de associações, sindicatos e partidos

políticos vinculados ao operariado. Essas e outras ações buscavam desmontar a força da

organização dos trabalhadores.

Antes da CLT, o Estado já havia manifestado interesse em legislar sobre a

questão operária. Em 1923, publicava-se a Lei Eloy Chaves, que criou uma caixa de

aposentadorias e pensões para empregados ferroviários; no mesmo ano entrou em

funcionamento o Conselho Nacional do Trabalho; e, em 1925, foi publicada a lei de

férias para trabalhadores do comércio e da indústria. Tais ações, contudo, não

objetivavam atendimento às reivindicações operárias, mas sim melhorar a imagem do

país frente às demandas e panoramas internacionais.

O Estado e o movimento operário: o contexto das décadas de 1920-30 e a A CLT -
Consolidação das Leis Trabalhistas (1943).



Os anos de 1919 a 1921 são usualmente apontados como o momento de declínio

do movimento libertário. A conjuntura política que “se abria” era a de combate ao

anarquismo. Dentro deste contexto houve um “amadurecimento” do conjunto de

alianças que reuniram polícia, patrões, elite política e intelectual e Igreja. Houve

também a concorrência com associações profissionais patrocinada pelos empresários e

governo. Segundo Munakata (1981, p. 22), os sindicatos não anarquistas (como dito)

mantinham serviços regulares de beneficência com a participação do Estado. Eram

prestados serviços médicos, auxílios farmacêuticos e pensão para os inválidos; e em

1919 alguns empregadores privados anunciavam a concessão “espontânea” da jornada

de trabalho para oito horas.

O governo já fazia uma mudança no discurso, reconhecendo que era preciso

“aperfeiçoar” a legislação social de forma a harmonizar os interesses do capital e do

trabalho, como pode ser percebido no discurso referente a segunda candidatura de

Rodrigues Alves, em 1918 (MARAM, 1979, p. 139). Assim, a intervenção estatal

começou a ser solicitada, ou seja, as reivindicações como a jornada de trabalho de oito

horas, a regulamentação do trabalho feminino e infantil, entre outras, apontam para a

elaboração de leis sobre o assunto. Também havia o medo da revolução (como a

ocorrida na Rússia em 1917) e a ameaça de uma outra guerra (como a Primeira Guerra

Mundial, 1914-1918) que fizeram com que as idéias liberais perdessem força. Para

Munakata (1981, p.32), em nome da harmonia social e da paz entre os povos, as leis

trabalhistas deveriam ser reguladas, coordenadas e fiscalizadas pelo Estado.

A Organização Internacional do Trabalho (OIT), que veio com o pacto de

Versalhes, em 1919, foi marco decisivo para seu reconhecimento internacional. Frase

inscrita na Constituição da OIT, "O trabalho não é mercadoria", buscou solidificá-lo em

âmbito internacional como um direito moderno e social. Além disso, a competição

ideológica entre o socialismo e o anarquismo também se tornou mais acirrada, devido à

vitória socialista na Revolução Russa (1917), fazendo com que essa doutrina voltasse a

ter influência sobre os movimentos operários no Brasil.

Nesta conjuntura, o anarquismo foi eleito o “perigo da década”. Aliado aos

estrangeiros e ateus, eram eles, os inimigos a serem combatidos. Portanto, não houve

um declínio de militância anarquista nos sindicatos, mas uma forte pressão ideológica –

e no caso policial, prática – para pôr fim aos “libertários”. O anarquismo havia sido

definido como uma “ameaça à ordem constituída”, devendo assim, ser eliminado por



ação policial (GOMES, 2005, p. 135). Desta forma, devido à situação de “crise” nos

meios sindicais do país, a precária situação da imprensa anarquista e o Estado de Sítio,

decretado pelo presidente Arthur Bernardes - para tentar por fim as reivindicações

operárias e ao movimento tenentista - o ideário anarquista tornou-se insustentável.

Em 1922 foi fundado o Partido Comunista do Brasil (PCB), que logo passou

para a ilegalidade. Mas antes de se tornar “clandestino”, segundo Munakata (1998, p.

42), ele conseguiu ter influências em alguns sindicatos cariocas. A proposta do partido

girava em torno de uma organização sindical centralista, capaz de pôr fim às

“divergências” dentro do movimento operário, o que se diferenciava do modelo

descentralizado de sindicato proposto pelos anarquistas, cujo princípio era a autonomia.

Através de uma série de normas rigorosas e determinadas, o PCB organizava a

luta dos trabalhadores. Lembrando que partido sofria fortes influências do marxismo-

leninista, que além da utilização do poder de um Estado revolucionário para fins

revolucionários, também:

esteve ativamente comprometido com a firme crença na superioridade da
centralização sobre a descentralização ou federalismo e (especialmente em sua
versão leninista) comprometido com a convicção de que liderança,
organização e disciplina são indispensáveis, sendo inadequado qualquer
movimento apoiado em mera “espontaneidade”. (HOBSBAWM, 1982, p. 68).

Além disto, mesmo tendo sido essencialmente repressiva, sob a presidência de

Arthur Bernardes (1922-1926), os trabalhadores tiveram algo a que “comemorar”. A

plataforma política apresentada em 1921 agregava medidas legais de melhorias

operárias como construção de casas populares, a regulamentação das condições de

higiene e segurança no local de trabalho, entre outras.

Portanto, a significativa presença do Estado, através das leis que “protegiam” os

trabalhadores tornou as lutas anarquistas enfraquecidas. Afinal, seria um “contra senso”

empregar o método anarquista de luta para fazer cumprir as leis. Sendo este um dos

motivos da crise do movimento anárquico: eles não compreenderam a importância da

conquista de uma legislação social, já que eram contra a intervenção estatal nas relações

entre operários e patrões.

Também é importante salientar que durante o Governo do presidente Arthur

Bernardes a mobilização dos trabalhadores se tornou reduzida, tendo desaparecido

inúmeras associações de classe e escasseado as greves operárias (GOMES, 2005,p.

144). Iniciou-se, assim, um período de grande repressão aos movimentos dos

trabalhadores e ao mesmo tempo uma “intervenção estatal” mais ampla nos direitos e



deveres do operariado.

Em 1930 iniciava-se a chamada Era Vargas. Ainda com uma industrialização

incipiente, o país, nesses anos, vivenciou mudanças profundas em sua economia,

política e sociabilidades. O Governo Provisório varguista iniciou-se em meio a uma

profunda crise econômica (reflexos da crise de 1929).O Estado passou a dirigir o

processo de industrialização e a coordenar politicamente os interesses distintos que

estavam em jogo. Vargas, passou adotar políticas de regulação extramercado, inclusive

para o mundo do trabalho. A criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio

(MTIC - Decreto n.19.433, de 26 de novembro de 1930), foi um de primeiros atos desse

“novo” governo.

O reconhecimento da questão social no pós-30 tivera caráter revolucionário
justamente porque, sem se desconhecer sua profunda dimensão econômica, ela
fora tratada como uma questão política, ou seja, como um problema que exigia
e que só se resolveria pela intervenção do Estado. A possibilidade de uma
“feliz solução” para as dificuldades que afligiam os trabalhadores do Brasil
advinha da adoção de uma legislação social sancionada pelo poder público. Se
a legislação social não era um meio de acabar com a pobreza, era um
expediente necessário que, associado a outras medidas, poderia dar ao
trabalhador uma situação mais humana e cristã (...) (GOMES, 2005, p.197-
198).

Em 1932, para dar efetividade às normas de proteção aos trabalhadores, às

mulheres e aos menores, foram criadas as Juntas de Conciliação e Julgamento.

Instâncias administrativas e paritárias, eram compostas pelo presidente, escolhido pelo

presidente da República dentre pessoas de notório saber jurídico, e pelos representantes

classistas, dos empregadores e dos empregados, escolhidos pelo presidente da

República a partir de listas encaminhadas pelos sindicatos e com mandato temporário

(BIAVASCHI, 2016).

Em 1934, a Justiça do Trabalho foi introduzida no capítulo da organização

econômica e social brasileira. E a Constituição de 1937

definiu a Justiça do Trabalho como sendo um organismo especial e autônomo
destinado a dirimir conflitos entre empregados e empregadores regulados pela
legislação social. Com base nesses dispositivos constitucionais, em 2 de maio
de 1939 ela foi criada por meio do Decreto-Lei n.1237, nascendo como nós a
conhecemos até ser extinta a representação classista e ampliada sua
competência pela Emenda Constitucional n.45. Em 1940, novo regulamento
alterou alguns aspectos, prevendo, ainda, sua instalação oficial para 1º de maio
de 1941. (BIAVASCHI, 2016, p. 81).

Portanto, a Justiça do Trabalho, prevista constitucionalmente em 1934, criada



em 1939, regulamentada em 1940, foi oficialmente instalada em 1941. Em 1939, foram

definidas suas atribuições e seus órgãos: as Juntas de Conciliação e Julgamento, os

Conselhos Regionais do Trabalho e o Conselho Nacional do Trabalho, futuro Tribunal

Superior do Trabalho, para, no ano seguinte, ser regulamentada, com previsão de ser

instalada em 1º de maio de 1941. Em 1946, com a estrutura pensada por Oliveira Viana,

foi integrada ao Poder Judiciário (BIAVASCHI, 2016).

Iniciou-se assim, uma nova fase na luta política das classes trabalhadoras. O

movimento sindical continuou tendo peso significativo (entre os anos de 1945-1964)

mas com um caráter corporativista. Foi um sindicalismo voltado basicamente para o

Estado, vinculado aos partidos políticos e debilmente implantado nas fábricas (GOMES,

2005). Mesmo assim, é importante ressaltar a mão-dupla na relação entre Estado e

classes trabalhadoras. Quer por via sindical, quer por via partidária, os trabalhadores se

viram incorporados à vida política nacional do país, embora controlados por esse

mesmo Estado.

Considerações finais: o trabalho no tempo presente

No atual momento histórico, o modo de organização social pautada pelas

relações sociais do capital, em sua forma mais desenvolvida; o capitalismo, se impõe

como “unipolar”. Tal forma, alcançou esta condição, a partir da derrocada das

experiências chamadas de socialismo real, em especial, após a queda do Muro de

Berlim em 1989. Atualmente, as condições materiais necessárias à satisfação das

necessidades humanas estão postas na esfera da realidade social. No processo de

desenvolvimento histórico, as forças produtivas alcançaram um estágio suficiente de

conquistas, em relação a diminuição do tempo de trabalho socialmente necessário. Isso,

em escala capaz de propiciar o ambiente satisfatório ao adequado ato de revolucionar as

relações e condições sociais no sentido de transformar a sociedade e emancipar o

trabalho. Entretanto, a “ausência de alternativa” ao atual estágio do capitalismo impõe,

no interior das sociedades, a impossibilidade de alcançar a sobreposição de ordem

ideológica. Isso fica claro com a predominância do discurso, em todas as camadas

sociais, que defende a ideia de que: qualquer alternativa divergente da lógica societária

do capital, não passa de utopia. Ou seja, a luta de classes, diante da perspectiva

enunciada, já não existe e, trata-la, portanto, não faz o menor sentido. Ao emplacar este



discurso, proclamam o “fim” das classes sociais, o fim das possibilidades de mudança

da estrutura social. Em outras palavras, o fim da história a partir do advento da

sociedade da informação ou conhecimento, pós-industrial.

Os marcantes fatos históricos no final de década de 1980, particularmente em

1989, com a queda do muro de Berlim e, posteriormente, o colapso ou a derrocada do

pretenso “socialismo real” geraram, de um lado, o ufanismo apologético de uma ordem

mundial “unipolar”, ressuscitando as teorias conservadoras ou neoconservadoras

(neoliberais) e mascarando a mais profunda crise do capitalismo no final do século XX;

de outro, decretaram o fim da possibilidade de uma alternativa ao capitalismo e das

teorias que sustentam essa alternativa. Postula-se, dentro desta significação, “o fim da

história”, “fim das ideologias”, “das utopias”, “das classes sociais”, consequentemente

do proletariado, e a emergência da “sociedade pós-industrial”, “da sociedade da

informação” ou a “sociedade do conhecimento”, onde o trabalho já não seria o centro. O

atual momento histórico ao qual nos movemos, ao contrário da aparente evidência e

clareza, é opaco, reificado e fetichizado. Novos personagens e “novas máscaras”

movem-se nas relações sociais capitalistas, de sorte que a violência do capital e das

relações de classe obscurecem, cada vez mais, seu fundamento. A ideia de revolução

tecnológica e os conceitos de sociedade do conhecimento, sociedade da informação (não

mais sociedade de classe), formação de competências, formação polivalente e flexível,

qualidade total e empregabilidade, em planos diversos, prestam-se para ampliar a

fetichização e os processos de crescente mercantilização e mercadorização da educação,

constituindo-se em novas formas de exploração da força de trabalho (SOUZA JUNIOR;

2008a; 164-5).

Quanto ao Brasil da segunda década século XXI, no que se refere ao “mundo do

trabalho” o que estamos presenciando são as chamadas “reformas trabalhistas”. Essa

reforma (aprovada e sancionada pelo presidente Temer) altera as relações de trabalho,

mudando significativamente a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Entre as

mudanças constam: os acordos coletivos de trabalho poderão se sobrepor (e até

descumprir) a CLT em relação à jornada de trabalho e salário (negociado prevalece

sobre a Lei), neste caso, o sindicato poderá ficar fora das negociações, desestruturando a

ação coletiva; as férias poderão ser parceladas em até três vezes; a jornada de trabalho

poderá chegar a até 220 horas mensais, 12 horas por dia (atualmente a jornada é de 8



horas diárias e 44 horas semanais); o intervalo para o almoço passa a ser de apenas 30

minutos (hoje é de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas); trabalho com jornada

parcial, ou seja, a jornada passa das atuais 25 horas para 30 horas semanais, sem horas

extras, ou para 26 horas semanais com até 6 horas extras; o tempo despendido até o

local de trabalho e o retorno, por qualquer meio de transporte, não será mais computado

na jornada de trabalho; a contribuição sindical passa a ser opcional, o que fragilizará os

sindicatos; cria-se a lei que permite a terceirização para atividades-fim; passa a ser

permitido o trabalho de mulheres grávidas em ambientes considerados insalubres, desde

que a empresa apresente atestado médico que garanta que não há risco ao bebê nem à

mãe; mulheres demitidas têm até 30 dias para informar a empresa sobre a gravidez;

entre outras alterações.

Portanto, no atual contexto de reformas trabalhistas que buscam alterar a

dinâmica do trabalho e seus ordenamentos (acarretando retrocessos aos direitos

trabalhistas) é importante essa retomada ao passado, a História do movimento e lutas

empenhadas pelos trabalhadores através de suas associações, desde finais do século

XIX, para conquista de direitos que, a longo prazo, deram origem ao texto da CLT.

Assim sendo, é inevitável refletir sobre os recentes retrocessos nesse campo após

as intensas lutas dos trabalhadores nas primeiras décadas republicanas. Nesse sentido,

há de se mencionar a importância de problematizar esse processo histórico a partir das

inquietações do tempo presente, e para tal utiliza-se de um “olhar político”. O presente

não é simples desdobramento do passado, mas é o tempo responsável por impulsionar

nosso olhar político em direção ao passado que buscamos investigar, na esperança de

construir um futuro mais promissor e transformador.
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