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RESUMO 

 

 

Este trabalho apresenta como proposta uma análise crítica do modelo sindical 

brasileiro vigente sob uma ótica sociológica, a fim de melhor identificar quais 

são os elementos que auxiliam ou prejudicam o sindicalismo brasileiro na luta 

por seus direitos. Em seu primeiro capítulo, traz-se um relato histórico do 

modelo sindical brasileiro a partir de pesquisas bibliográficas, desde o 

surgimento dos primeiros movimentos sindicais, no final do século XIX, até os 

dias atuais, ressaltando as alterações na legislação vigente em cada época, 

passando desde a ausência de leis até o modelo mais intervencionista dos 

sindicatos. Em seu segundo capítulo, apresenta-se a teoria sociológica da 

modernidade e da pós-modernidade, baseando-se principalmente no trabalho 

de Zygmunt Bauman, explicando as características do Estado moderno e pós-

moderno e as diferenças das relações trabalhistas entre empregados e 

empregadores havidas em cada época.  Por fim, no terceiro capítulo, aplica-se 

a teoria da modernidade e da pós-modernidade no modelo sindical brasileiro, 

realizando-se uma análise crítica da legislação vigente e identificando-se os 

problemas que este modelo apresenta.  

 

Palavras-chave: Modelo Sindical. Modernidade. Pós-modernidade.  

 



ABSTRACT 

 

This paper presents as a proposal a critical analysis of the Brazilian trade union 

model in force from a sociological point of view, in order to better identify the 

elements that help or hinder Brazilian trade unionism in the fight for their rights. 

In its first chapter, we present a historical account of the Brazilian union model 

based on bibliographical research, from the beginning of the first trade union 

movements in the late nineteenth century to the present day, highlighting the 

changes in the legislation in force at each time, from the absence of laws to the 

more interventionist model of the unions. In his second chapter, the sociological 

theory of modernity and postmodernity is presented, based mainly on the work 

of Zygmunt Bauman, explaining the characteristics of the modern and 

postmodern state and the differents labor relations between employees and 

employers in every season. Finally, in the third chapter, the theory of modernity 

and postmodernity is applied in the Brazilian union model, critically analysing 

the current legislation and identifing the problems that this model presents. 

 

Keywords: Legal Union Model. Modernity. Postmodernity. 
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INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, atualmente, poucos são os sindicatos combativos que se 

impõem na luta pelos direitos daqueles que representam. Muitos deles 

exercem função basicamente assistencialista, enquanto que a legislação se 

constitui na principal fonte de direitos dos trabalhadores. 

 

A representatividade destes sindicatos, por sua vez, também é baixa, 

considerando que se constata que a taxa de sindicalização encontra níveis 

insatisfatórios. 

 

Há, portanto, uma evidente crise do sindicalismo autônomo, na união 

espontânea de trabalhadores que possuem objetivos em comum. 

 

Diversos doutrinadores consideram o modelo sindical brasileiro a 

principal causa desta inércia sindical atual, criticando-o por diversos motivos 

diferentes, havendo aqueles que indiquem como ideal a pluralidade sindical, 

enquanto outros entendem pela unicidade. Há ainda os que defendam a 

extinção do financiamento compulsório dos sindicatos e outros que a entendem 

pela sua permanência, entre outros aspectos. 

 

Assim, é preciso se debruçar sobre o modelo sindical brasileiro, a fim de 

melhor compreendê-lo e identificar os aspectos positivos e negativos que esse 

possui. 

 

Desde o início dos movimentos sociais no país até os dias de hoje, o 

modelo sindical brasileiro sofreu diversas modificações, assumindo diferentes 

características, ora sem regulamentação, ora tratando-se de um modelo mais 

restrito, as intervenções estatais. 

 

Para melhor compreender o modelo sindical atual, necessário se faz 

entender o contexto histórico em que os sindicatos surgiram e em quais 
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condições o modelo sindical brasileiro foi concebido e por quais alterações 

passou ao longo da história. 

 

Contudo, uma análise puramente histórica e jurídica do modelo sindical 

não se mostra suficiente para identificar os problemas existentes, sendo 

necessário compreender as características da sociedade atual e como ela 

reage ao modelo sindical vigente. 

 

Esta sociedade atual igualmente passou por profundas transformações, 

notadamente nas relações trabalhistas. 

 

Portanto, para se compreender o modelo sindical brasileiro, bem como 

para conseguir identificar quais de suas características são responsáveis por 

auxiliar a união de trabalhadores em sindicatos e quais são responsáveis por 

prejudicá-la, é necessário entender as características da sociedade em que 

esse modelo sindical está inserido. 

 

A fim de realizar uma leitura destas alterações da sociedade, focada nas 

relações de trabalho, mister se faz um estudo da sociologia contemporânea, 

examinando as características dos períodos da modernidade e da pós-

modernidade. 

 

Para este fim, escolheu-se pautar o presente trabalho na teoria de 

Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, o qual apresenta um pensamento crítico 

do período moderno e pós-moderno, sem descartar as contribuições feitas por 

outros autores que também abordam o assunto. 

 

Verifica-se a importância do tema nos tempos atuais, uma vez que o 

Estado brasileiro recentemente promulga leis que fortalecem as negociações 

coletivas em detrimento das proteções legais, retirando-se da condição de 

principal fonte dos direitos trabalhistas. 
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Neste contexto, é de suma importância que os sindicatos tenham força 

para reivindicar direitos e defender os interesses de seus trabalhadores, sob 

pena de se aprofundar uma desigualdade existente nas relações de trabalho 

em virtude da alteração da fonte primária dos direitos trabalhistas. 

 

Contudo, questiona-se se o modelo sindical brasileiro atual cria 

condições para que os sindicatos possam cumprir de maneira satisfatória este 

papel que lhes é atribuído. 

 

Em virtude disso, este trabalho se propõe a estudar o modelo sindical 

brasileiro e a sociedade atual, a fim de descobrir se este propicia condições 

para um sindicalismo forte e capaz de lutar pelos direitos dos trabalhadores. 
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CONCLUSÃO  

 

No contexto histórico atual pós-moderno, frente à independência 

alcançada pelos representantes do capital em relação aos trabalhadores em 

virtude da tecnologia, a desigualdade havida entre as partes é naturalmente 

acentuada. 

 

Sempre houve a necessidade de um poder que equilibrasse as relações 

entre o capital e o trabalho. Porém, com um capital mais forte, nunca este 

poder foi tão necessário. 

 

Tal poder foi historicamente exercido pelo Estado, que foi a fonte 

primária dos direitos trabalhistas, agindo sempre no sentido criar condições 

mínimas aos trabalhadores  

 

Contudo, o período pós-moderno é caracterizado pela economia 

globalizada, em que o capital não se prende mais a um Estado-nação, podendo 

locomover-se, em questão de pouco tempo, de um local para outro, tornando 

seus movimentos imprevisíveis. 

 

Somando-se à perda de objetivo dos Estados do período moderno e a 

decadência dos metarrelatos, observa-se haver um deslocamento de poder, 

que antes era concentrado no Estado e passa a ser difundido pelos detentores 

do capital. 

 

Sem o poder que antes possuía, o Estado se vê incapaz de fixar o 

capital, perdendo o poder notadamente na intervenção nas relações de 

trabalho. Em decorrência desta gradativa perda do poder, o Estado perde ainda 

o interesse em servir como agente de equilíbrio das relações trabalhistas. 

 

Tais constatações claramente se aplicam ao caso do Estado brasileiro, 

que como consequência, passa a atuar no sentido de deixar de regular as 
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relações de trabalho. Estas, cada vez mais desiguais no período pós-moderno, 

carecem mais daquele poder que equilibre a força entre as partes. 

 

O Estado deixa de exercer este poder concentrado que antes lhe era 

incumbido, deixando um vácuo que deverá ser preenchido pelos atores sociais 

das relações trabalhistas. 

 

Nesse contexto, os sindicatos adquirem ainda mais importância, uma 

vez que os representantes do capital se encontram mais fortes do que jamais 

foram no período moderno. 

 

Os sindicatos devem assumir o papel de fonte primária dos direitos 

trabalhistas, não somente para conquistar novos direitos, mas também para 

impedir o perecimento dos que foram conquistados. 

 

É em virtude desta importância que o modelo sindical brasileiro se 

destaca, pois deveria criar condições para que os sindicatos possam exercer o 

seu papel de equilíbrio das relações trabalhistas. 

 

Contudo, o que se demonstra é que o modelo sindical brasileiro, 

atualmente, não reúne condições necessárias para cumprir com este objetivo, 

por diversos motivos. 

 

Manteve-se a limitação ao exercício da liberdade sindical, através da 

unicidade sindical, bem como da divisão por categorias/território. 

 

Ainda, torna-se desnecessária a participação do sindicato em questões 

importantes como as demissões coletivas, as homologações de rescisões e a 

possibilidade de realização de acordos individuais. 

 

Ademais, extinguiu-se o financiamento compulsório, sem a criação de 

políticas para estímulo de sindicalização, criando condições para que os 

sindicatos fracos se tornem corruptíveis. 
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Assim, o modelo sindical brasileiro, apesar de apresentar pontos 

importantes em virtude da autonomia sindical, como a inexistência de a 

intervenção Estatal do poder executivo e relativização do poder normativo, bem 

como a proteção ao empregado ocupante de cargo de direção de sindicato, 

não apresenta ainda a liberdade sindical plena, necessária para o surgimento e 

manutenção de sindicatos representativos, em virtude das características 

acima nomeadas. 

 

Nota-se que o modelo sindical, além de restringir a atuação dos 

sindicatos, desestimula a sua participação e a sua filiação, agravando ainda 

mais uma situação já fragilizada pelas condições naturais das relações 

trabalhistas. 

 

Os sindicatos, atualmente, não possuem poder para fazer frente aos 

interesses das empresas, de modo que são incapazes de substituir o Estado 

na função de poder de equilíbrio das partes. 

 

Se este quadro não se reverter, haverá um crescimento na desigualdade 

entre as partes nas relações trabalhistas, levando-se ao esgotamento e 

podendo causar consequências sociais gravíssimas, uma vez que a tendência 

é que os avanços tecnológicos aumentem ainda mais a independências dos 

representantes do capital em relação aos trabalhadores. 

 

É necessário que atitudes sejam tomadas para que sejam criadas 

condições que estimulem a filiação dos trabalhadores a sindicatos, reagindo à 

tendência pós-moderna de atomização das relações. 
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