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RESUMO :

Este trabalho parte de um estudo de caso. O “caso” a ser estudado é a precarização do trabalho e do sindicalismo docente, resultantes da crise dos sindicato da CUT, que

culminou na criação do Sind-Rede/BH.

As transformações do mundo de trabalho associadas ao avanço da globalização econômica causaram um impacto na vida dos trabalhadores e, mais ainda, colocaram em causa

o poder de reação do sindicalismo. 

Algumas discussões teóricas chegaram a apontar para o fim do trabalho e outras foram incisivas quanto ao declínio e fim do sindicalismo. 

É natural que essas transformações trouxessem um período turbulento para o sindicalismo e, consequentemente, limitassem as suas ações. 

Passados alguns anos, nem o trabalho perdeu a sua centralidade, nem o sindicalismo desapareceu ou foi substituído. 

Isoladamente, o movimento sindical vem dando algumas respostas positivas, como por exemplo, a criação do Sind-Rede/BH.

A crise do sindicalismo reforça a tese de que é preciso haver uma renovação do mesmo. Há uma acomodação de muitas entidades sindicais ao discurso positivista das

conquistas da classe trabalhadora. As disputas ideológicas ajudaram na discussão sobre a independência e autonomia sindical, porém, a busca pela hegemonia na condução do

movimento sindical, bem como, a crença de uma vanguarda afastou as possibilidades de alianças sociais.

A vitória eleitoral do partido em questão foi um símbolo da consolidação do movimento sindical cutista, numa trajetória de institucionalização na política partidária. Por fim, a

"precarização" é inerente ao processo de trabalho capitalista, como vários teóricos do século XIX já haviam apontado. 

A revisão de alguns estudos sobre a constituição e atuação da CUT nos períodos da redemocratização no Brasil (1970/1980), na década da consolidação do neoliberalismo

(1990) e na sua relação histórica com o Partido dos Trabalhadores, nos ajudará na análise sobre a relação desta central com os governos Lula, além de percebermos a

reorganização do sindicalismo no Brasil e o papel do processo de desfiliação de algumas entidades sindicais da CUT, como será o caso do Sind-Rede/BH.

Pretende-se fazer uma análise sintetizada da produção teórica sobre o sindicalismo no Brasil tendo como ponto de partida o final dos anos de 1970 e os anos de 1980, períodos

marcados pelo retorno da efervescência do movimento estudantil, social e principalmente, do movimento sindical operário em que parte dos dirigentes sindicais viu como

alternativa para continuidade da luta dos trabalhadores a criação da Central Única dos Trabalhadores (CUT). Serão utilizados dados a respeito do processo de sindicalização;

sobre atuação interna dos sindicatos; bem como alguns resultados de negociações coletivas pertinentes ao tema.

O estudo de alguns pesquisadores ajudará a compreender como se localizou a atuação política e social da CUT nos anos de 1990, bem como as conseqüências da relação desta

entidade nos governos Lula, em especial compreender o processo de desfiliação de entidades sindicais e o movimento de filiação e construção de uma identidade de parte dos

movimentos sindicais, sociais e populares com a Coordenação Nacional de Lutas (Conlutas), que traz em sua concepção formativa um discurso de sindicalismo de movimento

social.

O sindicalismo brasileiro vive um momento de crise, não em relação às taxas de filiação e densidade de greves, mas, sobretudo, nas respostas a serem dadas aos trabalhadores

mais fragilizados, presentes em empregos precarizados, bem como os desempregados.

As principais centrais sindicais, como é caso da CUT, abandonaram a luta pela transformação da sociedade.

Dessa forma, o presente trabalho busca explorar a origem do Sind-Rede/BH, cuja gênese encontra-se na crise dos sindicatos docentes; na crescente e vergonhosa precarização



do trabalhador docente e na crise da CUT. 

Por fim, apresentaremos o resultado deste estudo de caso situando a posição da precariedade dos trabalhadores docentes e a gênese do SIND-REDE/BH e apresentaremos

algumas indagações e conclusões desta pesquisa, sendo que as percepções não serão, de forma alguma, definitivas e, nem tão pouco, soluções mágicas para a crise do

sindicalismo ou ciclo de dificuldades vivenciadas pelos trabalhadores docentes e pelo Direito do Trabalho.
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