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Apresentação
A Revista Acesso Livre chega ao seu terceiro número, cada vez mais forte,
contando com mais contribuições de autores e se mantendo no rumo planejado, que é o
de tocar em questões fundamentais de nossa sociedade. Mais uma vez cumprimos o
objetivo de fomentar um debate necessário, desta vez sobre a situação atual das
instituições públicas brasileiras. Democraticamente, abrimos espaço para a voz de todos
que desejam contribuir nesta discussão, sejam trabalhadores, estudantes, professores;
enfim, qualquer pessoa que pretenda colaborar com suas ideias, conhecimento e bons
argumentos.
Convém lembrar, mais uma vez, que a Revista Acesso Livre se constitui em um
espaço democrático que alia a militância dos movimentos sociais com o pensamento
acadêmico, pois enxergamos que a distância entre o que se pensa na Academia e a ação
nas ruas deve ser a menor possível. A cada número nos engajamos para que a revista
não se torne um mero depositário de textos, mas seja realmente uma reunião de artigos
que tragam curiosidades, análises críticas, proposições e ideias novas que sejam
positivas para o esclarecimento, a informação e a formação de nossos leitores.
Orgulhosos da grande qualidade de nosso terceiro número, agradecemos o
esforço de cada componente de nosso Conselho Editorial, que se engajou em produzir
um material de qualidade, trabalhando para que as ideias saíssem das cabeças e se
concretizassem no papel. Nossos préstimos também para o Conselho Consultivo de
primeira qualidade de nossa revista, com professores de universidades do Brasil inteiro
e, alguns, do exterior, que contribuíram com a revisão dos artigos, fazendo comentários
e sugestões que foram de grande utilidade a nós e aos autores. E, finalmente, nosso
agradecimento aos autores, que enviaram ótimos textos e, assim, tornaram possível mais
um número da revista.
Este terceiro número tem como tema “Instituições públicas do Brasil atual”,
além de contar com dois artigos de tema livre. Os textos tocam fundo em questões
centrais da nossa sociedade atual: a terceirização e o alijamento de direitos conquistados
com muita luta pelo trabalhador ao longo da História; a fragilidade e inoperância de
nosso sistema de saúde pública; a ofensiva contra o direito de greve – que é a principal
arma do trabalhador para pressionar por melhores condições de trabalho e salários
dignos; a importância dos arquivos para preservar a memória e a história do país, bem
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como de zelar pela transparência e bom funcionamento das instituições públicas; além
de outros temas de enorme relevância e bastante atuais.
Dessa forma, concluímos nossa meta de trazer para o debate a importância das
instituições públicas para bom funcionamento do país e para o desenvolvimento social.
Tais instituições, algumas vezes vistas de forma até pejorativa pelo grande público, se
bem geridas podem trazer grandes benefícios para a sociedade, caso as pessoas que as
dirigem se engajem verdadeiramente no bem-estar de seu corpo funcional, no
atendimento de qualidade ao público e exerçam suas funções sem apego a seus cargos.
É essencial que as instituições públicas não sejam geridas de modo a beneficiar
somente determinados grupos sociais, se tornarem cabides de emprego ou tomadas de
forma parasitária por pequenos círculos de pessoas que as comandam de forma
autoritária e visando simplesmente o progresso pessoal. O desapego à coisa pública é
algo fundamental. As instituições públicas, como o próprio nome sugere, devem ser
vistas como propriedades de todos, prezando pelo bem de todo cidadão, e prestando à
sociedade os serviços e a assistência que ela merece. Não como um favor, mas como
uma obrigação.
Felizes por, a cada número, estarmos ampliando o público leitor, recebendo mais
textos e estreitando parcerias, desejamos a todos uma boa leitura. Mais uma vez
agradecemos a todos que, de alguma forma, trabalharam para que o terceiro número da
Revista Acesso Livre se concretizasse.
Deliciem-se com nossos artigos.
Thiago Cavaliere Mourelle

Membro do Conselho Editorial e editor assistente da Revista Acesso Livre.
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Instituições públicas versus
instituições privadas de saúde: um
reflexo da desigualdade social
brasileira

Almir Ferreira de
Albuquerque
Professor de História e
mestrando em História
Política pela Universidade do
Estado do Rio de Janeiro.

Resumo: Nesta publicação de caráter ensaísta, serão analisados os percalços para a

criação e desenvolvimento pleno de um sistema público e gratuito de saúde no Brasil
desde o começo do século XX. Também a deficiência crônica das atuais instituições
públicas do setor, tendo como escopo principal a implementação do Sistema Único de
Saúde (SUS) no contexto do surgimento do paradigma neoliberal nos governos do
Brasil nos anos 90, e o porquê de o sistema não suprir plenamente a necessidade dos
cidadãos brasileiros. Argumentaremos que tal fracasso não é fruto de uma suposta
incapacidade inata das instituições públicas em promover serviços de qualidade, e sim
de dois fatores correlatos: o lobby das empresas privadas que obstruem a participação
direta do Estado em áreas com potencial de promover lucros na lógica do Mercado,
minando assim o ideal de um sistema público de saúde gratuito e universal, e do
descaso histórico do país com aqueles indivíduos que, por conta da divisão do setor da
saúde em duas esferas – a pública e a privada – acabaram se tornando o público-alvo de
um Sistema Único de Saúde deficitário: a população de baixa renda.
Palavras-chave: saúde pública; neoliberalismo; desigualdade social.

___________________________________
Public institutions versus private health institutions: a reflection of Brazilian
social inequality

Abstract: In this publication, with essayist style will be analyzed mishaps for the

creation and full development of a free public health system in Brazil since the early
twentieth century. Also the chronic deficiency of current public sector institutions, with
the main scope in the implementation of the Unified Health System in the context of the
emergence of the neoliberal paradigm in Brazil governments in 1990s, and why he did
not fully meet the needs of Brazilian citizens. We argue that such failure is not the result
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of a supposed innate inability of public institutions to promote quality services, but two
related factors: the lobby of private companies that obstruct the direct participation of
the State in areas with potential to promote the logic of profits market, thereby
undermining the ideal of a public system of free and universal health and the historical
neglect of the country with those individuals who, because of the health sector division
into two spheres − public and private − eventually became the public target of System
of Health deficit: the low-income population.
Keywords: public health; neoliberalism; social inequality.

Introdução
A doença grave do Brasil é social, não econômica.
Celso Furtado

O

s serviços públicos no Brasil vêm sofrendo, já há algumas décadas, com um
sucateamento deliberado por parte dos sucessivos governos, tanto na esfera
federal, quanto nos demais poderes executivos, em razão do desprestígio

crescente da atuação direta do Estado em setores estratégicos da sociedade,

principalmente a partir da década de 1990. Tal crítica pelo envolvimento do Estado em
áreas que supostamente não seriam de sua competência tem por característica a apologia
das instituições privadas em comparação com as públicas; uma crença quase mística na
capacidade do Mercado1 autorregular-se em benefício de toda a sociedade, bem como a
convicção da incapacidade inata do Estado de cuidar de amplos setores da economia e
da sociedade de modo geral, que deveriam estar, portanto, nas mãos de empreendedores
particulares. Tal avaliação parte, especialmente, de defensores do paradigma neoliberal.
Um dos setores mais evidentes onde esse embate entre instituições públicas e
privadas ocorre é na área da saúde. Nessa esfera, o Estado realmente deixa bastante a
desejar no que tange à eficiência do atendimento, tanto preventivo quanto emergencial
da população, não obstante a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) no final da
década de 90, que tem em sua filosofia a intenção de universalizar e elevar o
atendimento das instituições públicas de saúde a um patamar satisfatório de eficiência
1

“Mercado” é tomado ao longo deste trabalho como o conceito liberal de esfera de negociações
comerciais e financeiras onde o seu funcionamento é determinado por princípios econômicos, como a lei
de oferta e procura, para a determinação dos preços; uma instituição que, de acordo com os seus teóricos,
autorregula a transação entre os entes e é livre da interferência do Estado, como a forma mais apropriada
para produzir riqueza.
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para todos os cidadãos brasileiros.
Mas, apesar dos bilhões de reais investidos anualmente nesse setor, por que a
saúde pública no Brasil, até hoje, a despeito dos avanços pontuais, não se torna uma
referência, como em alguns outros países onde o Estado atua diretamente no setor?
Neste artigo, apresentaremos a tese proposta pela doutoranda em Sociologia
Política pela Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf) em capítulo do livro A
ralé brasileira: quem é e como vive, Lara Luna, para argumentar que a saúde pública no
Brasil, em sua deficiência crônica, é apenas o reflexo da desigualdade que marca de
forma inexorável a sociedade brasileira. Sendo assim, a debilidade das instituições
públicas de saúde brasileiras não é obra do acaso, ou de uma suposta inépcia natural do
Estado na gestão de áreas como a educação ou a saúde, como alegam os críticos da ação
governamental, mas sim do descaso deliberado e histórico das instituições brasileiras
com aqueles que acabaram se tornando o público-alvo de seus serviços: os pobres.
Uma pequena história da saúde no Brasil

Durante o advento da Primeira República, podemos observar de forma mais
contundente a tentativa de se analisar a condição da saúde do brasileiro. Nesse momento
estavam em voga ideias negativas sobre o país, especialmente em relação à suposta
inferioridade climática e racial do Brasil em comparação com as nações ditas
“civilizadas”. A preocupação dos intelectuais de então era mudar essa visão: criar um
sentimento de nacionalidade brasileira. E para isso, o papel direto do Estado seria de
grande relevância em todo o território nacional. Com base nesse projeto “civilizatório”,
o movimento sanitarista da época apoiou a defesa da construção nacional do Brasil
pelas mãos do Estado, através de políticas públicas em áreas como a cultura, a educação
e a saúde. Nesse contexto surgiram as intervenções sanitárias, primeiro no Rio de
Janeiro, e depois em outras regiões urbanas e rurais do país.
A partir de então, o grande desafio do processo de civilização do Brasil não seria
mais atrelado somente a questões como o clima ou as raças, e sim também às doenças
que minavam a saúde do brasileiro.
A partir da década de 1920, o Estado cria as bases para a formação do Sistema
Nacional de Saúde, com um controle centralizado que se efetivaria, de fato, na década
de 30, com o governo de Getúlio Vargas. De acordo com a pesquisadora Lara Luna
(SOUZA, 2011, p. 308), entre as principais mudanças do governo na área da saúde está
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a distinção das ações públicas de saúde em duas vias de acesso:
O Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (MTIC)
fornecia assistência médica individual previdenciária aos
inseridos formalmente no mercado de trabalho. Por outro lado,
a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP)
atenderia àqueles que não foram abrangidos pela medicina
previdenciária, tais como os desempregados e os trabalhadores
informais.

Da queda da ditadura Vargas até o Golpe de 64, não obstante o ambiente de
relativa democracia, prevaleceu ainda a separação entre saúde pública e assistência
médica. Durante a ditadura militar, o Sistema Nacional de Saúde representou, pela
primeira vez, o predomínio da lógica financeira nas instituições previdenciárias e a
hegemonia de uma burocracia técnica que agia em favor da mercantilização da saúde
(COHN, 1980; SOUZA, 2011). Nesse período, o direito pleno à saúde ainda estava
restrito apenas aos trabalhadores contribuintes com o Instituto Nacional de Previdência
Social (INPS), deixando de fora, dessa forma, os trabalhadores urbanos informais e os
camponeses.
Nesse momento, houve um grande crescimento de inúmeras clínicas e hospitais
particulares, por conta das reformas do governo que alimentavam tais instituições com
dinheiro público da Previdência. Os ditadores militares delegaram às empresas privadas
a prestação de serviços através de convênios que assumiam a responsabilidade pela
assistência dos empregados. Portanto, foi durante o regime militar (anos 60 e 70),
através de estímulos do próprio governo, que a expansão das instituições privadas de
saúde começou a se intensificar, resultado do baixo investimento estatal nos serviços
oferecidos em hospitais públicos, colocando nas mãos do setor privado a
responsabilidade de expansão do sistema de saúde, aumentando assim o fosso da
desigualdade social brasileira.
A Reforma Sanitária e o SUS

Por volta do final dos anos 70, no contexto do período de crise da ditadura
militar no Brasil – crise da área médica brasileira, crise do autoritarismo do Estado,
crise da saúde pública (FLEURY, 1988), surgiu um movimento entre um grupo de
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médicos e outros profissionais da saúde que propuseram um conjunto de ideias que
visavam melhorar e democratizar o atendimento público na área de saúde, já bastante
precário no nosso país naquele período. A intenção era inserir o setor da saúde no campo
dos direitos humanos e o acesso ao atendimento no campo dos direitos sociais. Anos
depois, em 1986, já com o país vivendo novos ares de liberdade política e democracia
(pelo menos teoricamente), aconteceu a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Como
resultado desse longo debate promovido na área médica, foi finalmente sugerido um
modelo universal de saúde pública no Brasil, que abrangesse toda a população,
independentemente da sua condição social. Essa resolução inspirou o direito pleno à
saúde na Constituição Federal de 1988 e a criação do Sistema Único de Saúde (SUS).
No papel, o SUS era realmente bastante progressista e inovador – apesar de não
ter atendido plenamente todas as reivindicações discutidas entre os membros do
movimento sanitarista dos anos 70 e 80. Mesmo assim, o sistema abarcava ideais como
a universalidade do atendimento; a equidade, no sentido de atender o cidadão sem
restrições de nenhuma natureza; a participação da população nas decisões; a
descentralização do serviço de modo regionalizado e hierarquizado; entre outras
medidas. Mas o problema é que o SUS, que previa grande participação (“intervenção”,
no pejorativo conceito neoliberal) do Estado na organização do sistema, foi criado e
implementado numa época em que o ideal do Estado de Bem-Estar Social estava
perdendo prestígio pelo mundo, dificultando sua implementação plena no Brasil, com a
ascensão do paradigma neoliberal na política internacional. E os neoliberais têm como
alguns dos seus princípios básicos, como vimos anteriormente, a crítica da atuação do
Estado em setores que eles consideram que devem naturalmente estar nas mãos da
iniciativa privada – entre eles, a saúde e a educação –, além de um individualismo
calcado no conceito de meritocracia, em que cada um seria responsável pelo sucesso ou
o fracasso de conseguir prover suas próprias necessidades, independentemente das
dificuldades criadas pelas condições sociais em que nascem e vivem.
Sem abrir mão totalmente do Sistema Único de Saúde, os governos federais da
década de 90, porém, por pressão do setor empresarial, deram bastante liberdade para a
atuação em paralelo das instituições privadas de saúde, o que acabou causando um
desequilíbrio no princípio de universalização da saúde através do SUS, tendo em vista
que as classes médias e as elites continuaram a dar preferência a planos de saúde
particulares para seu atendimento, deixando o Sistema Único de Saúde, pouco a pouco,
como alternativa apenas para aqueles que não pudessem pagar pela assistência médica
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privada (os pobres), conforme veremos mais adiante. Isso, a longo prazo, se tornou mais
um elemento a reforçar, em vez de atenuar, a persistente desigualdade social brasileira,
justamente aquela que os princípios que nortearam a criação do SUS visavam reparar.
A mercantilização da saúde: as instituições privadas

Quando a Constituição de 1988 foi promulgada, garantindo direitos sociais ao
cidadão brasileiro, já se vivia no mundo a influência do neoliberalismo propagado por
dois governantes dos mais influentes do mundo: Ronald Reagan, nos Estados Unidos, e
Margaret Thatcher, no Reino Unido. O neoliberalismo político-econômico defendido
pelos dois países só fez espalhar-se pelo mundo, ainda mais com a queda da União
Soviética, cujo modelo servia-lhe de barreira ou contraponto. A influência neoliberal
chegou ao Brasil através do governo de Fernando Collor de Mello, mas teve o seu auge
cinco anos depois, com a eleição de Fernando Henrique Cardoso para a Presidência da
República. Exatamente no momento em que a jovem Constituição do Brasil tentava
fazer valer alguns princípios na sociedade brasileira que, na Europa, por exemplo, já
estavam consolidados desde o pós-Segunda Guerra, como o Estado de Bem-Estar
Social, o governo Fernando Henrique botou tudo por água abaixo ao adotar o ideal do
Estado Mínimo – ou seja, a menor intervenção possível do governo em questões sociais,
o que, no fundo, serviu para prejudicar as propostas dos sanitaristas para a área da saúde
pública. A consequência desse desvio ideológico foi o deslocamento do conceito de
cidadania da política para a economia, transformando parte dos cidadãos em clientes de
serviços privados que o Estado abdicaria de oferecer plenamente, com os direitos
sociais garantidos por lei se transformando em mercadorias que poderiam ser adquiridas
pagando-se pelo serviço de empresas privadas, em vez de garantidos pelo próprio
Estado; enquanto que outra parte, a grande maioria, incapaz de arcar com o valor dos
planos de saúde, tornou-se dependente de um sistema público de saúde deficiente e
cruel. O resultado disso é o estado de calamidade que vemos hoje na maioria das
instituições públicas de saúde, porque aqueles que mais precisam dos seus serviços não
têm sua cidadania (e com isso seus direitos plenos) levada a sério pelo poder público.
Essa realidade atingiu em cheio a questão do direito à saúde pública como dever
do Estado. Os governos federais dos anos 90 e os posteriores, apesar de defenderem o
SUS, mantiveram o projeto que se intensificou na ditadura: privilegiaram reformas que
favoreceram a iniciativa privada em detrimento das instituições públicas, atingindo
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assim princípios que a Constituição de 1988 garantia – dentre os quais, obviamente, o
da universalidade da saúde pública. Entre essas reformas, a mais emblemática é a
implementação da lei nº 9.637/98 durante o governo Fernando Henrique Cardoso, no
intuito de flexibilizar as funções estatais em favor das Organizações Sociais (CALYPO,
2002), que muitos consideram um eufemismo pleno para a privatização nua e crua de
diversas áreas como a saúde, a educação, a cultura etc.
Como consequência, tivemos uma proliferação cada vez maior dos planos de
saúde privados, que vieram não só a “complementar” o Sistema Único de Saúde, como
era previsto na Constituição, mas também a concorrer com o mesmo, até mesmo a
minar sua eficiência.2 Isso porque a tentativa de se democratizar e universalizar um
sistema de saúde público e gratuito enfrentou uma conjuntura em que o Mercado se
sobrepõe ao Estado, e a mercantilização de áreas como a saúde e a educação geram
bilhões de reais de lucro à iniciativa privada.
Somados a esses dados, temos o profundo e histórico descaso institucional
brasileiro com os mais necessitados de seus serviços. A debilidade do atendimento das
instituições públicas – especialmente nas áreas da educação e da saúde – se afinam de
modo sintomático com a desigualdade social brasileira, reproduzindo-a e perpetuando-a,
na contramão dos princípios estabelecidos de forma tão louvável na implementação do
Sistema Único de Saúde.
A má-fé da saúde pública no Brasil

Em 2011, o recém-empossado presidente do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), Jessé Souza, sociólogo e professor da Universidade Federal
Fluminense, escreveu um livro com um título provocador e teses bastante polêmicas: A
Ralé Brasileira, como é e como vive. Na primeira parte dessa obra, o professor desvenda
os mitos que ajudam a perpetuar a desigualdade social brasileira – a “brasilidade”, por
exemplo –, como ideologia acobertadora das diferenças de classe; o senso comum como
justificação da desigualdade; a tese do patrimonialismo como demonização do Estado e
divinização do Mercado como reino da virtude, entre outras coisas. Aqui, o que nos
interessa é a quarta parte desse trabalho, intitulado “A má-fé institucional”, com
2

Embora a própria Constituição defenda o princípio da universalidade do atendimento público,
paradoxalmente em seu artigo 199 produz uma brecha para as instituições privadas, ao definir a
assistência à saúde como “livre à iniciativa privada” de forma “complementar ao sistema único de saúde”
(§ 1).
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capítulos escritos por autores convidados. O capítulo 13 é “Fazer viver e deixar morrer”,
escrito pela já mencionada doutoranda em Sociologia Política, Lara Luna, cuja tese nos
será de grande importância para entendermos por que as instituições públicas de saúde
funcionam tão mal, apesar dos esforços de pessoas realmente interessadas em resolver
os problemas de uma das áreas mais importantes de uma sociedade. Pois mesmo com o
persistente lobby das empresas privadas sobre os políticos, o SUS poderia ser muito
mais eficiente do que tem sido. Então, o que há de errado?
Segundo a autora, ninguém poderia discordar de que a precariedade da saúde é
um dos mais graves problemas sociais do Brasil, e que esse quadro demonstra
facilmente que isso é um dos fatores responsáveis pelo nosso grave quadro de
desigualdade. Mas – e essa é a inovação da sua tese –, “essa convicção se equivoca ao
inverter as causas de nossas mazelas sociais pelos seus efeitos: na realidade, a saúde
está apenas reproduzindo o esquema de desigualdade que se perpetua por alguns séculos
em nosso país” (SOUZA, 2011, p. 305), contradizendo os princípios constitucionais que
fundaram o Sistema Único de Saúde, desfavorecendo a proposta de cidadania inclusiva
e igualitária.
Sendo assim, desvendar o que está por trás da debilidade dos
seus serviços é uma forma de compreendermos algo importante
acerca da nossa sociedade: que ela segrega e classifica seus
membros de forma a valorizar uns em detrimento de outros,
refletindo a lógica de operação de nossas instituições. Desse
modo, o mau funcionamento de um setor público, como no caso
da saúde, deve ser repensado tendo em vista o seu público-alvo
principal (grifo meu).

O descaso institucional (ou má-fé nas palavras da autora) é entendido aqui como
uma inclinação constante por parte dos governos em abdicar das prerrogativas que
fazem parte oficialmente de sua competência, tendo em vista o perfil do público a quem
o serviço se destina. Ao permitir que o SUS tenha como alternativa os planos de saúde
privados que servem às classes mais elevadas, o Estado brasileiro ajuda a reforçar a
desigualdade na medida em que os pobres têm como única possibilidade um sistema de
saúde público que não atende satisfatoriamente suas necessidades, pois não se equipara
aos concorrentes privados, feitos e direcionados para determinadas classes mais
elevadas.

12
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Uma das primeiras questões inviabilizantes dos princípios do SUS é a sua forma
de financiamento, que nunca ficou realmente clara. A falta de mecanismos que
pudessem assegurar sua manutenção, principalmente na década de 90, com o aumento
de sua cobertura e atribuições, sabotou a sua efetividade e limitou o seu alcance. Outra
questão importante foi a legalização da rede privada no final da década, dentro do
contexto da anteriormente citada lei nº 9.637/98, com a formalização da saúde
suplementar, que de fato significou não mais um sistema privado como complementar
ao público, mas sim um modelo totalmente distinto e independente dele.3
Esse quadro evidencia, segundo Luna, a desvalorização moral, social e política
de milhões de brasileiros que representam a “ralé” (no termo provocativo de Jessé
Souza) e que se tornaram o público-alvo do SUS. São pessoas que não têm a sua
cidadania plena reconhecida pelo Estado, e que, por isso, tem um tratamento indigno em
comparação com outras classes. Essa negligência está no cerne da causa de doenças
persistentes, embora perfeitamente tratáveis, que grassam em certos setores mais baixos
da sociedade, as chamadas “doenças da pobreza”, que ainda estigmatizam seus
portadores, como doença de Chagas, febre tifoide, hanseníase (cuja alta incidência
coloca o país como o primeiro do mundo em número de casos), malária, entre outras.
Todas são doenças perfeitamente tratáveis e controláveis, mas que, no Brasil, afetam um
contingente populacional enorme que costuma não ter a devida atenção dos
governantes. Estão alheios a programas na área de saúde e de saneamento do Estado e,
por isso, se tornam vítimas de doenças que em grande parte do mundo se encontram
erradicadas. Além disso, quando têm acesso a um escasso atendimento nas instituições
públicas de saúde, se deparam com falta de condições de trabalho para os profissionais
médicos, falta de material, de leitos, de aparelhos. Uma condição altamente indigna que
humilha cotidianamente aqueles que mais precisam de atendimento público.
3

A lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998, dispõe sobre a qualificação de entidades como as
Organizações Sociais, através do Programa Nacional de Publicização (PNP) do governo Fernando
Henrique Cardoso, que autorizava o Executivo a descentralizar a ação estatal, numa clara influência
no programa britânico neoliberal de autoria da então primeira-ministra Margaret Thatcher. “O ponto
nodal da iniciativa se prende ao fato da abertura maiúscula para o ente privado de interesse público
solenizar, com o Estado, contratos de gestão para a formação de parceria entre as partes, visando ao
fomento e execução de atividades relativas às áreas descritas [missão social de desenvolvimento de
ensino, pesquisa científica, tecnologia, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde,
com o fim de descentralizar a missão estatal] mediante a destinação de recursos orçamentários e
bens públicos necessários ao cumprimento de seus objetivos, com a dispensa de processo
licitatório”. Organizações Sociais: descentralização, privatização ou corrupção? Disponível em:
<http://www.mbiasioli.adv.br/joomla/index.php/pt_br/biblioteca/artigos/1098organizacoes%20sociais_%20descentralizacao%20privatizacao%20ou%20corrupcao_> Acesso em:
12 mai. 2015.
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O Estado, ao criar um Sistema “Único” de Saúde que permite, paradoxalmente, a
concorrência do setor privado, na verdade se torna responsável direto pala própria
inviabilidade do sistema, na medida em que oferece um atendimento médico precário a
um contingente de milhões de pessoas que não têm sua cidadania plenamente respeitada
por um lado, enquanto que, por outro, ficam aqueles de classe média e alta que podem
escapar de tais serviços, porque podem pagar.
Considerações finais

Depois que o atual partido político chegou ao governo, há 13 anos, o sociólogo
Emir Sader decretou o fim do neoliberalismo no Brasil. Segundo ele, a chegada de Lula
e Dilma no poder coincidiu com o que ele decretou como “era pós-neoliberal”, no
sentido em que os governos petistas teriam supostamente superado no Brasil o período
de apogeu do neoliberalismo do governo Fernando Henrique Cardoso. Em livro
publicado em 2013, Lula e Dilma, 10 anos de governos pós-neoliberais no Brasil, cuja
organização esteve a seu encargo, Emir Sader coloca os governos petistas no mesmo
patamar de outros da América Latina que realmente propuseram e colocaram em prática
programas totalmente hostis ao paradigma neoliberal, como Hugo Chávez da Venezuela
(falecido em 2013), Rafael Correa do Equador e Evo Morales da Bolívia. Segundo ele,
todos esses governos têm em comum as seguintes características:

1. Priorizam as políticas sociais e não o ajuste fiscal;
2. Priorizam os processos de integração regional e os intercâmbios Sul-Sul, e não
os tratados de livre-comércio com os Estados Unidos;
3.

Priorizam o papel do Estado como indutor do crescimento econômico e da
distribuição de renda, em vez do Estado Mínimo e da centralidade do mercado.

Não nos cabe aqui neste espaço limitado discutir em detalhes as controvérsias a
respeito da tese do professor Emir Sader. Mas basta apontar dois itens dessa lista (o 1 e
o 3) que claramente não correspondem mais à realidade, se é que um dia
corresponderam: primeiro, o ajuste fiscal é a receita do segundo mandato de governo
Dilma para enfrentar a crise financeira neste ano de 2015, jogando por terra tanto a
resistência anterior a essa medida quanto o próprio argumento da plena superação do
neoliberalismo; e segundo, a “centralidade do Mercado” pode não ser tão evidente, mas
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certamente não há a “centralidade do Estado” que se esperaria num modelo de
superação do Estado Mínimo. Isso fica bastante claro nas medidas de flexibilização da
participação do Estado em questões cruciais da sociedade, abrindo caminho para a
iniciativa privada, através de, entre outras medidas, as parcerias público-privadas e as
concessões, em que o Estado abre mão de seu poder de direção em favor do setor
privado. E a área da saúde continua sofrendo com a falta de investimentos e a
concorrência desleal do setor privado, que se especializou em atender casos não
complexos, lucrativos, deixando para as instituições públicas o atendimento de doenças
crônicas, mais caras e, portanto, menos atraentes para os empresários do setor.
É preciso tomar medidas para recuperar a ideia original de um sistema público
de saúde eficaz e universal, princípios que foram ficando pelo caminho ao longo das
últimas décadas. Algumas delas dizem respeito diretamente ao financiamento do SUS.
Não é possível que a atualmente sétima maior economia do planeta (em junho de 2015)
não tenha condições de financiar um sistema de saúde eficiente. Mas, para isso, é
preciso ter coragem o suficiente de mexer em interesses do setor financeiro que
sequestra grande parte do que o país arrecada para acalmar os mercados com o superávit
fiscal. Por que finalmente não se pensar um imposto sobre a riqueza e a herança para
financiar o SUS, debate que se encontra esquecido desde a eleição deste governo?
Para mudar esse quadro de precariedade do setor público da saúde, não basta
apenas pensar na melhor forma de investir e gerir os recursos para a melhoria do
sistema. É preciso mudar também a mentalidade das nossas elites, refletida nas nossas
instituições, que resulta em abandono de um contingente de milhões de brasileiros, que
necessitam diretamente do apoio dos governos para não sucumbir em condições
degradantes de vida. E não existe saída melhor para o país fugir da sua histórica
incapacidade de deslanchar enquanto nação desenvolvida, a não ser prover sua
população com educação e saúde públicas e de qualidade para todos.
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Resumo: Este artigo analisa os fatores que contribuíram para o desenvolvimento e

modernização do Arquivo Nacional do Brasil, nos períodos de 1958-1963 e 1980-1986,
dando ênfase aos modelos administrativos adotados e trajetórias. Analisa os seguintes
subtemas: relações do Arquivo Nacional do Brasil com a Administração Pública
Federal, do ponto de vista documental, estrutura organizacional, legislação, orçamento,
instalações físicas, recursos humanos e tratamento técnico. Da metodologia apresenta-se
quadro comparativo das ações desenvolvidas naquelas duas gestões. Constatou-se o
início de uma conscientização arquivística no país com a administração do prof. José
Honório Rodrigues: a década de 1960, como marco divisório para a administração do
Arquivo Nacional, no sentido de dar à instituição um papel mais dinâmico. A
administração da drª.Celina Moreira Franco, nos anos 1980, procurou alterar a situação
do quadro de deficiências institucional, diagnosticada por José Honório Rodrigues.
Palavras-chave: Modernização; Administração Pública Federal; gestão.

___________________________________
The modernization of the National Archives of Brazil: a comparative analysis
of 1958-1963 and 1980-1986

Abstract: It analyzes the factors that contributed to the development and modernization

of the National Archives of Brazil, in the periods of 1958-1963 and 1980-1986, with
emphasis on the administrative models and trajectories. Analyzes sub-themes: relations
of the National Archives of Brazil with the Federal Public Administration, the
documentary point of view, organizational structure, legislation, budget, facilities,
human resources and technical treatment. The methodology presents comparative table
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of the actions taken in those two terms. It found the beginning of an archival awareness
in the country with Prof. José Honório Rodrigues administration: the 1960, such as
dividing mark for the administration of the National Archives, in order to give the
institution a more proactive role. The administration of Drª. Celina Moreira Franco at
the time sought to alter the situation of the institutional deficiencies frame, diagnosed by
José Honório Rodrigues.
Keywords: Modernization; Federal Public Administration; management.

1. Introdução1

O objetivo deste artigo é analisar os fatores que contribuíram para o
desenvolvimento de atitudes modernizantes do Arquivo Nacional do Brasil, nos
períodos de 1958-1963 e 1980-1986, enfatizando os modelos administrativos adotados e
suas trajetórias. Por extensão, analisou-se subtemas, tais como: relações do Arquivo
Nacional do Brasil com a Administração Pública Federal do ponto de vista documental,
estrutura organizacional, legislação, orçamento, instalações físicas, recursos humanos e
tratamento técnico.
O conceito de modernização institucional refere-se a um tema pouco definido
dentro da bibliografia pesquisada. Nesta encontram-se os princípios e a conceituação do
que seja administração e suas respectivas tipologias, variantes da abordagem clássica da
administração. No estudo dessas correntes nota-se a predominância no tocante ao
significado da administração e sua relação com a ideia de modernização.
Diante das dificuldades encontradas, no sentido da formulação de um conceito
de modernização, buscaram-se noções na Teoria Geral da Administração, deslindar-lhe
o conceito. Foram consultados os livros de Idalberto Chiavenato e Fernando C. P.
Motta. Podemos conceituar modernização institucional como sendo um processo que
encoraja o desenvolvimento institucional, visando à criação de oportunidades, a
realização de potenciais, a remoção de obstáculos, verificando-se a adaptação de uma
organização qualquer a um contexto socioeconômico, ideológico e tecnológico. Sendo
esta organização agente de mudanças e reflexo de outras, sofrendo pressões internas e
1

Trabalho apresentado no 7º Congresso Brasileiro de Arquivologia, que ocorreu em 1987, fruto do
trabalho final do Curso de Especialização em Arranjo, Descrição e Pesquisa em Arquivos Públicos pela
Unirio, em 1988.
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externas, altera sua composição para poder sobreviver. Desta forma, amplia o seu uso
social, o seu alcance e suas dimensões, promovendo a melhoria de sua funcionalidade.
Sobretudo no serviço público, possibilita que o cidadão tenha maior acesso aos seus
serviços e produtos.
Algumas considerações e hipóteses puderam ser levantadas, tais como o início
de uma conscientização arquivística no Brasil com a administração de José Honório
Rodrigues: 1) A década de 1960 como marco-divisório para a administração do Arquivo
Nacional, no sentido de imprimir à instituição do Brasil um papel mais dinâmico; 2) A
proposta de modernização do Arquivo Nacional, a partir dos anos 1980, só foi possível
realmente dentro de um processo político mais amplo, sob uma perspectiva de
democratização, e inserido na mudança da conjuntura política do país; 3) É possível
identificar posturas administrativas comuns às duas gestões, e a concretização de
algumas aspirações formam um quadro evolutivo na marcha da instituição; 4) A
administração de Celina Moreira Franco procurou alterar a situação do Arquivo
Nacional diagnosticada por José Honório Rodrigues, determinando linhas de ação para a
reversão do quadro de deficiências institucional; 5) Os períodos de 1958 a 1963 e 1980
a 1986 constituíram-se em momentos de um processo de modernização que ainda
continua até os dias atuais.
Quanto à metodologia do trabalho, estabeleceu-se um quadro comparativo das
ações que foram desenvolvidas naquelas duas gestões. Procedeu-se também ao
levantamento e análise das seguintes fontes de pesquisa: fontes primárias – relatórios,
regimentos internos da instituição, palestras de diretores; fontes secundárias – artigos
em revistas, publicações do Arquivo Nacional, Revista do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional etc.
Este tema reveste-se de importância, pois pressupõe acompanhar o processo de
formação e previsão do potencial administrativo da principal instituição arquivística
pública brasileira, observando o Arquivo Nacional do Brasil enquanto instituição
arquivística de referência para o país. Trata-se de uma tentativa de acréscimo ao
conhecimento já existente. Diante dos aspectos anteriormente mencionados, este
trabalho poderá contribuir à compreensão do processo que levou a instituição a
desenvolver esses dois esforços modernizadores.
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2. Breve histórico da evolução do Arquivo Nacional do Brasil

Dentro de um contexto de formação dos estados modernos, e no momento de
afirmação da independência nacional, d. Pedro I outorgou a Constituição de 1824,
estabelecendo no capítulo IV, artigo 7º, a previsão de um Arquivo Público:
Art. 70. Assignada a lei pelo imperador, referendada pelo
Secretario de Estado competente, e sellada com o sello do
império, se guardará o original do Archivo Pùblico, e se
remeterão os exemplares d’ella impressos a todas as Camaras
do Imperio, Tribunaes, e mais lugares, aonde convenha fazer-se
publica.

Segundo uma linha tradicional europeia, mais particularmente francesa, de tipo
centralizadora, e voltado para o aspecto histórico, viu-se inserido o atual Arquivo
Nacional do Brasil, desde a sua criação por regulamento de 2 de janeiro de 1838,
designado à época como Arquivo Público do Império. E tendo como objetivos
principais o recebimento e a guarda dos documentos oficiais, destacando-se atos do
Poder Executivo, os originais das constituições, atos legislativos e adicionais e as
correspondências de presidentes das províncias. Subordinado em 1840 à Secretaria de
Estado dos Negócios do Império, iniciou suas atividades contando com o seu primeiro
diretor, dr. Cyro de Britto, que reivindicou já em 1848 um prédio adequado às suas
instalações, solicitação esta que foi dirigida ao então ministro dos Negócios do Império,
o visconde de Monte Alegre (José da Costa Carvalho).
A instituição constituiu-se como depositária da documentação produzida pelo
governo desde a sua gênese, guardando o acervo documental da época colonial, do
período em que o Brasil foi sede do governo português, de 1808 a 1822. Deve-se
considerar também que parte da história das colônias portuguesas na África e na Ásia
tem referenciais que permaneceram no Arquivo Nacional brasileiro, acrescentando
informações aos arquivos nacionais de Portugal e da Espanha. De acordo com a
tradição, era conferido a esse órgão autônomo, porém subordinado à Secretaria de
Estado dos Negócios do Império, a autoridade para efetuar o recolhimento da
documentação produzida pelo governo e, protegendo-a, dar o apoio necessário às
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condutas do Império e de seu governante. Havia, portanto, de certa forma, a
centralização do acervo documental do Império brasileiro e de suas informações.
Com o advento da República, passou a Arquivo Público Nacional, sofrendo os
reflexos da descentralização geopolítica, fruto do estado federalista. A instituição
assumiu a partir de então as funções de órgão centralizador e recolhedor da
documentação federal, mantendo-se como instituição conservadora, pautada pelo grande
interesse de construção de uma memória nacional.
Em decorrência da precariedade de suas instalações físicas, sempre sujeitas a
sinistros, e não comportando a documentação satisfatoriamente, foi transferido cinco
vezes para diversos locais, sendo o primeiro na Rua da Guarda Velha, atual Treze de
Maio. As transferências se deram nos anos de 1844, 1854, 1870, 1907 e 1985.
Diante do crescimento da máquina estatal e da complexidade dos órgãos criados
pelo governo federal a partir dos anos 1930 e 1940, o AN não tinha instalações físicas
adequadas no sentido de atender ao volume da documentação, sofrendo reformas no
final dos anos 1950. A instituição transferiu-se, por fim, para o conjunto arquitetônico,
em estilo Neoclássico, que foi utilizado anteriormente pela Casa da Moeda, à Rua
Azeredo Coutinho, nº 77. Essa mudança foi operacionalizada após as necessárias
adaptações, concluídas em outubro de 1984, garantindo a transferência para a nova sede
a partir de novembro do mesmo ano. Reinaugurado em suas recentes instalações em 3
de janeiro de 1985, empreendeu-se ao processo de continuidade do programa de
modernização do AN.
A situação dos arquivos da Administração Pública Federal brasileira pode ser
observada como um fenômeno híbrido, ou seja, obedecendo às normas de dois sistemas
diferentes e com critérios próprios. Esses sistemas são os do Sistema de Serviços Gerais
– SISG, criado em 1975, tendo como órgãos central o Departamento de Administração
do Serviço Público – DASP, que coordenava os trabalhos e atividades dos arquivos
correntes dos órgãos da administração e autarquias; e o Sistema Nacional de Arquivos –
SINAR, instituído em 1978, e cujo órgão central por sua vez era o Arquivo Nacional.
Este último sistema abrangia órgãos da Administração Pública Federal diretos e
indiretos, com atribuições que diziam respeito aos arquivos intermediários e
permanentes. A esta superposição de competências e atribuições pode-se acrescentar
ainda a do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – SPHAN, do
Ministério da Educação e Cultura. O SPHAN foi criado pelo decreto-lei nº 25, de 30 de
novembro de 1937, e apresentou as seguintes funções à época: “inventariar, classificar,
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tombar, conservar e restaurar monumentos, obras, documentos e demais bens de valor
histórico, artístico e arqueológico existentes no país, bem como tombar e proteger o
acervo paisagístico do país”.
Apresenta-se de maneira essencial observar o curso dos acontecimentos que
influíram no quadro institucional do Arquivo Nacional, e serão assinalados aqueles que
de forma direta ou indireta repercutiram na instituição a partir do final da década de
1950 e começo dos anos 1960, com reflexos nos anos 1980 em diante.
3. Modelos de arquivos no exterior que influenciaram o AN

3.1. A estrutura piramidal francesa

Os Arquivos Nacionais de França foram criados com o advento da Revolução
Francesa pelo decreto de 12 de setembro de 1790, e foram definidos posteriormente
pelo decreto nº 79-1037, de 3 de dezembro de 1979, relativo à competência dos
arquivos públicos e cooperação entre as administrações para a recolha, preservação e
comunicação de arquivos publiques. Segundo o decreto nº 79-1037, artigo 5º:
Alterado pelo Decreto n° 2006-1828, de 23 de dezembro de
2006 − art. 2 JORF 31 de dezembro de 2006. Alterado pelo
Decreto n° 2009-1393, de 11 de novembro de 2009 − s. 8 (VD)
Os Arquivos Nacionais são feitos por todos os departamentos
com jurisdição nacional ligado aos arquivos da França. Cabe
aos Arquivos Nacionais recolher, classificar, classificar,
conservar, comunicar e destacar: 1. Os documentos de
departamentos do governo central e as autoridades constituídas
desde o início; 2. Os documentos de instituições públicas
nacionais e outras entidades jurídicas de direito público e
entidades de direito privado responsáveis pela gestão de
serviços públicos ou missão de serviço público, cuja jurisdição
se estende ou é alargado a todo o território francês; 3. Todos os
outros documentos que foram ou são atribuídas a eles, ou
entregues a título oneroso ou gratuito, temporária ou
permanentemente, desde a sua criação.
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O modelo francês constituiu-se de forma piramidal e acentuadamente
centralizador. Subordinados ao Ministério da Cultura e da Comunicação, a DireçãoGeral de Arquivos da França controlou os serviços dos arquivos públicos da
administração central e aqueles cujos organismos estiveram em possessões francesas
além-mar, ou que ainda se mantenham como tais. Estende-se em competência nos
demais âmbitos político-administrativos do país. Somente os documentos produzidos
pelos ministérios da Defesa e das Relações Exteriores fogem à regra.
Este modelo organizacional apresenta uma hierarquia rígida, cabendo destacar
que mesmo os arquivos dos departamentos estão subordinados tecnicamente ao DiretorGeral dos Arquivos Nacionais e aos seus inspetores-gerais. Porém, não se apresentava
enquanto um sistema, pois tende a funcionar como serviços independentes, não havendo
uma clara definição do modelo no que tange ao processamento da documentação
corrente e intermediária.
3.2. A estrutura sistêmica norte-americana

O modelo norte americano apresenta-se como uma estrutura sistêmica de
organização dos arquivos, operando um distanciamento da concepção histórica e
centralizadora de alguns países europeus. Este modelo rompe, portanto, com a tradição
europeia de arquivos nacionais voltados predominantemente para o aspecto histórico.
O redimensionamento do modelo norte-americano deveu-se a uma reforma
administrativa profunda de âmbito nacional, consequência das transformações na
política administrativa do governo federal, no sentido de adaptar-se à realidade pósSegunda Guerra Mundial. A grande responsável pelas mudanças arquivísticas operadas
nos Estados Unidos foi a Comissão Hoover, instalada com o objetivo de gerar o
controle e estabelecer medidas sobre a documentação produzida pelo governo federal,
devendo ocorrer desde a sua produção até a destinação final dos documentos. Entre as
mudanças desenvolvidas, houve a transformação do Arquivo Nacional em Arquivo
Nacional e Serviços de Arquivo, subordinado diretamente à Presidência da República.
Destaca-se a expansão de um sistema de arquivos intermediários de âmbito federal,
localizados regionalmente, enquanto uma cadeia de arquivos. O centro pioneiro de
arquivamento intermediário foi o de Nova York, inaugurado em 1º de maio de 1950.
Acompanharam-no, logo depois, os seus congêneres: os de Washington, São Francisco
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e Chicago. Contavam-se naquele período da pesquisa 11 arquivos intermediários,
implantados num período de quatro anos.
O registro do Federal Records Act 50 fixou o conceito de records management
ou gestão de documentos. O estabelecimento da “Teoria das Três Idades Documentais”,
com a consequente valorização dos arquivos correntes e intermediários diante dos
arquivos históricos, a formulação de uma ideia de um ciclo vital do documento,
observando-o desde o surgimento, conforme a sua origem até que finalmente
completasse o ciclo, ocorrendo a eliminação ou o encaminhamento ao arquivo histórico.
A todos estes fatores citados acima pode-se acrescentar a tradição federalista e
descentralizante dos Estados Unidos, que contribuiu para o desenvolvimento deste
modelo. A satisfatória consecução do sistema deveu-se à normatização de técnicas,
através do Departamento de Gestão e Informação. Ligado ao NARS ainda pode-se
observar: Bibliotecas Presidenciais, Registros Federais, Departamento de Programas
Educativos e a Comissão de Arquivos e Publicações. Desta forma, o modelo sistêmico
norte-americano caracteriza-se pela descentralização estrutural, otimização dos canais
de fluxo documental, economia de espaço, mão de obra e tempo, favorecendo a
recuperação da informação em tempo hábil para as tomadas de decisões
governamentais, científicas e tecnológicas.
4. Gestão José Honório Rodrigues – 1958-1963

O processo de modernização institucional apresentou-se inicialmente com a
gestão do prof. José Honório Rodrigues na Direção-Geral do Arquivo Nacional.
Algumas iniciativas destacaram-se.
Durante esta gestão, promoveu-se a vinda de peritos estrangeiros para que
avaliassem os problemas e as possíveis soluções a serem dadas no sentido da
modernização institucional do Arquivo Nacional. Fizeram parte deste empreendimento
os professores Henry Boulier de Branche (chefe do Arquivo Departamental de Sarthe,
na França) e Theodore Roosevelt Schellenberg (subdiretor do Arquivo Nacional dos
Estados Unidos), que foram unânimes em seus diagnósticos sobre o caráter historicista
remanescente do século XIX no Arquivo Nacional.
O prof. Michel Duchein (conservador da Direção dos Arquivos de França) não
veio ao Brasil naquela ocasião, mas elaborou um estudo, sobre a necessidade do
estabelecimento de melhores relações entre a administração pública e os arquivos, o
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qual foi denominado de “a colaboração entre os serviços administrativos e os arquivos”
(DUCHEIN, 1959).
De uma maneira geral, esses experts assinalaram que o Arquivo Nacional de um
país deve servir primacialmente à administração do governo e aos seus cidadãos,
auxiliando-os em seus deveres, obrigações e direitos com os seus respectivos títulos
comprobatórios. A uma instituição desta dimensão são destinadas funções de
recolhimento, de preservação, conservação, guarda, organização e disseminação de
informações de interesse público. Os arquivos nacionais são ao mesmo tempo fonte de
informação dos processos, das realizações e das decisões governamentais num enfoque
administrativo, como também servem para a história e a identidade nacional.
Os técnicos que aqui vieram destacaram ainda que ao Arquivo Nacional do
Brasil não foram consagradas atividades que lhes são inatas, pois foi preterido dentro da
hierarquia da Administração Pública Federal, considerado apenas como órgão
subordinado ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores, não detendo autoridade para
aplicar normas no campo documental junto aos demais ministérios. Os ministérios,
órgãos e departamentos tinham, como até hoje, depósitos próprios, como o Ministério
das Relações Exteriores e o Ministério da Guerra.
Um exemplo foi fornecido pelo dr. Theodore R. Schellenberg, vice-diretor dos
Arquivos Nacionais dos Estados Unidos da América naquele período:
Existem no governo federal do Brasil três tipos de instituições
arquivísticas: a) o Arquivo Nacional, propriamente dito; b) os
arquivos ministeriais, como os dos Ministérios da Guerra e das
Relações Exteriores; e c) depósitos em outras repartições
governamentais, chamados de “arquivos”, mas que na realidade
são meros registros ou salas centrais de arquivamento
(SCHELLENBERG, 1960).

São citados com grande ênfase nos relatórios desses técnicos os Arquivos
Nacionais de países desenvolvidos. Desde a gestão de José Honório, vale ressaltar, se
propunha que a posição do Arquivo Nacional do Brasil deveria ser a de instituição
arquivística central do governo federal, abrangendo os poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário. Tal não ocorria, pois no tocante ao Poder Executivo era parcial a sua
participação, e os demais poderes tinham seus próprios procedimentos e depósitos.
Alijado do processo governamental, o Arquivo Nacional não se encontrava, à época,
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investido de autoridade necessária ao exercício de suas funções. A uma instituição
pública deste porte e significado, a exemplo de outros países mais desenvolvidos, seria
necessário um nível de centralização técnica e capacitação administrativa que lhe
permitissem estabelecer normas de recolhimento, seleção, eliminação, arranjo e
conservação dos documentos federais.
Outras iniciativas merecem destaque, tais como:

1.

Reestruturação do órgão com o Regimento de 1958 − a instituição teve
seus objetivos e funções mais bem definidos, como promotora da política
de arquivos, fixando a defesa e ampliação do recolhimento da
documentação de âmbito federal, incluindo material especial como
mapas, filmes, fotografias, discos etc.;

2.

Embora não aprovado, um anteprojeto de lei para os arquivos foi
elaborado pela primeira vez no Brasil, prevendo um sistema e uma
política de arquivos no âmbito dos poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário federais;

3.

Por meio das publicações do Arquivo Nacional promoveu-se a
divulgação de metodologias da moderna arquivística internacional vindas
de técnicos de países como França e EUA;

4.

Lançou as bases da divulgação da Arquivologia moderna no Brasil;

5.

Ampliou-se o orçamento em 200% no período de 1958 a 1960;

6.

Elaborou-se o levantamento e aperfeiçoamento dos instrumentos de
pesquisa, aumentando o número de pesquisadores e usuários e tornando
mais acessíveis as informações;

7.

Pleiteou-se o melhor funcionamento dos laboratórios de microfilmagem,
de restauração e encadernação de documentos, mesmo que de forma
rudimentar;

8.

Iniciou-se contato com o Departamento Administrativo do Serviço
Público (DASP) no sentido de melhorar o nível técnico dos funcionários,
promovendo cursos internos no Arquivo Nacional, destacando-se o Curso
Permanente do Arquivo Nacional, que deu origem ao primeiro curso de
Arquivologia do país – o da atual Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UniRio);
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9.

Em 1960 houve a proposta de revigorar o Arquivo Nacional brasileiro,
apresentada em 1962. A instituição seria o polo normatizador nas
atividades de arquivo da administração pública do Executivo federal
direta e indireta, dos poderes Legislativo e Judiciário, assim como para os
estados, territórios, municípios e Distrito Federal.

5. Gestão da drª. Celina Vargas do Amaral Peixoto − de 1980 a 1986

O decênio de 1980 recrudesceu o significado e a importância do Arquivo
Nacional, quando se observou a preocupação com o desenvolvimento de relações mais
estreitas com outros órgãos da Administração Pública Federal. Diversas providências
foram direcionadas à modernização institucional na gestão de Celina do Amaral
Peixoto, podendo-se destacar as iniciativas a seguir:

1.

Viabilizou-se a transferência do Arquivo Nacional para instalações
adequadas ao seu porte e importância, tendo sido feita a mudança para o
conjunto arquitetônico em estilo Neoclássico onde funcionou a Casa da
Moeda, a fim de que se pudesse exercer, entre outras atribuições, a
função de recolher a documentação da Administração Pública Federal de
valor permanente, favorecendo a preservação do patrimônio documental
da nação;

2.

Proposta de uma legislação arquivística capaz de fornecer o devido
respaldo ao Arquivo Nacional, não só como órgão acumulador, mas
também como órgão central de um Sistema Nacional de Arquivos.
Procurou-se nesta proposta a integração das três idades do documento e a
otimização gerencial dos arquivos dos órgãos da Administração Pública
Federal. Uma comissão para a elaboração de um anteprojeto de lei que
estabelecesse a integração nacional dos arquivos, sob a égide do Arquivo
Nacional, foi formada em setembro de 1980, sendo a proposta
encaminhada pelo então presidente da República ao Congresso Nacional
em 3 de dezembro de 1984. Promoveu-se então, através de estudos
realizados por técnicos e juristas sobre as legislações arquivísticas do
exterior, a elaboração de outro anteprojeto de lei relativo à Lei de
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Arquivos no Brasil, que chegou a ser publicado no Diário do Congresso
Nacional em setembro de 1986;
3.

2

Houve a contratação de pessoal técnico especializado pelo Ministério da
Justiça para o atendimento das demandas do Arquivo Nacional. Na
primeira etapa foram absorvidos os técnicos que participaram do
convênio com a Fundação Getúlio Vargas, da qual o Arquivo Nacional
recebeu cooperação técnica entre julho de 1981 e dezembro de 1983.
Outros profissionais foram mobilizados com o patrocínio de órgãos como
o então Conselho Nacional de Pesquisa e Tecnologia – CNPq. O governo
francês e a Unesco possibilitaram o envio ao exterior de técnicos com o
intuito de conhecerem tecnologias internacionais, fornecendo novos
elementos para o incremento do programa de modernização do órgão;

4.

Houve o levantamento da situação dos arquivos dos órgãos da
Administração Pública Federal direta e autarquias, localizados na cidade
do Rio de Janeiro, tendo sido realizado entre 1981 e 1983. Diagnosticouse 124.135 metros lineares de documentos escritos, sendo o mais antigo
datado do século XVIII. As instalações físicas da instituição foram
consideradas inadequadas para o recolhimento da documentação, e
observou-se no levantamento que a maior parte do material era de
natureza administrativa (atividade-meio), e não técnica (atividade-fim);

5.

Foram realizados contatos do AN com o DASP, o SISG e com a então
Secretaria de Modernização e Reforma Administrativa – SEMOR, que
fazia parte da Secretaria de Planejamento da Presidência da República –
SEPLAN, a fim de buscar uma maior integração com esses órgãos da
Administração Pública Federal, que se tornou uma constante para a
instituição. Destaca-se que, em setembro de 1983, houve um seminário
sobre gestão de documentos com a participação das diretorias, secretarias
e representantes dos arquivos dos ministérios e do Gabinete Civil da
Presidência da República. Desta forma, iniciou-se o estabelecimento de
critérios de destinação documental proveniente desses órgãos, e o
empreendimento da gestão documental no país de proporções
continentais;

2

Anteprojeto este que forneceu as bases para a lei nº 8.159, de 1991 (Lei de Arquivos).
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6.

Desenvolveu-se o projeto Memória da Administração Pública Federal –
MAPA, cuja finalidade básica era a implantação de uma base de dados
que recuperasse as informações sobre as estruturas administrativas desde
1930. O projeto foi subsidiado à época pelo Fundo de Financiamentos e
Projetos – FINEP;

7.

Promoveu-se a vinda de peritos estrangeiros, na busca de detectar
problemas e apresentar propostas e soluções institucionais para o
Arquivo Nacional;

8.

Apresentou-se em caráter informal uma nova estrutura organizacional,
visando o incremento das atividades do órgão, com uma proposta de
descentralização regional do AN;

9.

Promoveu-se a divulgação das experiências metodológicas que foram
desenvolvidas na instituição junto às outras instituições arquivísticas, e
que possibilitaram a continuidade das publicações técnicas do Arquivo
Nacional.

No período de 1982 a 1983, houve um aumento orçamentário de cerca de 270%
nas dotações do Arquivo Nacional. Durante a gestão de Celina do Amaral Peixoto, além
dos recursos que foram destinados à instituição pelo Orçamento Geral da União,
também se obteve recursos financeiros da Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP.
O término dessa gestão aconteceu em 1990, restando fazer o levantamento de dados
entre o período de 1987 a 1990.
6. Considerações finais

Observou-se que, de maneira geral, o processo de modernização ocorreu nos
Arquivos Nacionais dos países latino-americanos, onde o prisma histórico vinha sendo
privilegiado, porém, com perspectivas e sinais de mudança do quadro institucional no
final do século XX, passando para um modelo sistêmico.
A realização da pesquisa demonstrou que a administração de José Honório
Rodrigues representou o embrião de uma política nacional de arquivos, caracterizandose pela tentativa de desenvolver os potenciais da instituição na defesa do patrimônio
arquivístico nacional. Foi a gestão precursora da moderna arquivística no Brasil,
estabelecendo-se como marco divisório da instituição, sendo bastante arrojada para o
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seu tempo e procurando imprimir uma direção que alterasse o caráter eminentemente de
prospecção histórica. O processo histórico global na década de 1970 não forneceu
condições a esta reformulação e modernização.
Entretanto, a década de 1980, coincidindo com o processo de redemocratização
do país, lançou novamente a instituição num período de efervescência de ideias e
práticas arquivísticas, modeladas às técnicas internacionais, obtendo o reconhecimento
internacional pela Unesco como padrão de modernização de arquivos de tipo
convencional.
A pesquisa também demonstrou que ambas as gestões foram influenciadas pela
Administração por Objetivos (APO), pois os levantamentos da situação do AN levaram
às constatações dos mesmos problemas principais: instalações físicas, orçamento,
legislação e pessoal. Essa situação determinou linhas de ação e fixaram os resultados
que deveriam ser atingidos.
A gestão Celina do Amaral Peixoto apresentou características de outras duas
correntes da administração: Teoria do Desenvolvimento Organizacional e Teoria
Sistêmica. Na influência exercida pela primeira observou-se o estímulo ao desempenho
dos setores, a participação dos grupos de trabalho na instituição, de maneira a torná-la
mais eficaz. E quanto aos reflexos da Teoria Sistêmica, constatou-se maior integração
entre os setores, permitindo o fluxo de informações dentro da instituição.
A previsão de um anteprojeto de lei elaborado em 1981 sobre a Lei de Arquivos
e publicado no Diário do Congresso Nacional estabeleceu a previsão da “Teoria das
Três Idades Documentais” e, intrinsecamente, o ciclo vital de documentos, garantindo
uma característica fundamental desta teoria administrativa denominada de sistêmica.
O processo de modernização institucional é dinâmico, e a administração do prof.
José Honório Rodrigues detonou este processo, que teve uma continuidade na
administração da drª. Celina do Amaral Peixoto.
A compreensão dessas gestões assinalou o desenvolvimento institucional dentro
de posturas modernizantes, num processo de estimulação da entidade arquivística mais
importante da nação. Neste sentido, realizaram-se potenciais, removeram alguns
obstáculos e criaram oportunidades. Caminhou-se na adaptação do AN a um contexto
socioeconômico, ideológico e tecnológico democratizante, principalmente após a
promulgação da Constituição de 1988, possibilitando a melhoria de seus serviços e do
seu produto final – a informação.
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Algumas abordagens ainda hoje são muito atuais, como a polêmica subordinação
do Arquivo Nacional ao Ministério da Justiça (segundo a classe arquivística, estava
melhor localizado hierarquicamente na Secretaria da Presidência da República, a fim de
conseguir mais sucesso em suas atribuições, principalmente à frente de um Sistema de
Gestão de Documentos na Administração Pública Federal e de uma Política Nacional de
Arquivos); a atualização da lei nº 8.159, de 1991 (Lei de Arquivos), que se trata de um
instrumento legal indispensável para a implementação desta política; a descentralização
ou centralização do AN; carência de recursos humanos e concursos públicos; ausência
de plano de carreira para os servidores da instituição; carência de orçamento para fazer
frente a todos os desafios institucionais; defesa do patrimônio documental da nação;
necessidade de maior integração por convênios com o meio acadêmico e as
universidades; paralelismo de atribuições com outros órgãos da administração pública;
o reconhecimento de acervos privados de interesse público e social; normatização de
atividades arquivísticas, entre outros aspectos que envolvem o AN.
Estes dados devem ser retomados numa nova pesquisa que atualize o processo
de modernização do Arquivo Nacional no período que vai de 1987 até os dias atuais,
mas queremos ressaltar que várias ações desenvolvidas nas gestões que se seguiram
tiveram como gênese as gestões modernizantes de José Honório Rodrigues e Celina do
Amaral Peixoto, mas não pretendemos de forma alguma esgotar o assunto, que está
aberto para novas e profícuas pesquisas no futuro.
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Resumo: Ao tratarmos sobre a contribuição dos estudos do discurso ao contexto

jurídico e pela análise de textos que leva em conta a Análise de Discurso, buscamos
compreender o processo de construção dos sentidos de greve no Brasil. Julgamos ser
possível analisar o processo de produção de sentidos a partir de uma leitura sintomática
dos textos jurídicos (mandados de injunção cujo objeto é o direito de greve do servidor
público) produzidos após a Constituição de 1988 – norma que estabelece os caminhos a
serem seguidos para a construção de um Estado democrático e social. Partindo da
análise de dois movimentos – mandado de injunção como meio de reivindicação de
direitos não regulamentados e a inscrição de direito de greve do servidor público no
ordenamento jurídico –, verificamos que a Constituição, ao inscrever direito de greve,
ressignifica aquele instrumento de luta que passa a também significar benesse concedida
pelo Estado. Tudo isso tem consequências que justificam a análise. O processo de
significação da categoria direito de greve do servidor público traz elementos da relação
de poderes no discurso jurídico inscrita nas discussões sobre o exercício daquele direito.
Palavras-chave: Servidor público; greve; Análise do Discurso.

___________________________________
The category of civil servants strike: demand and imposition of senses

Abstract: When dealing on the contribution of discourse studies the legal context and

text analysis that takes into account the Discourse Analysis, aims to understand the
construction process of the strike felt in Brazil. We think it is possible to analyze the
meaning making process from a symptomatic reading of the legal texts (injunctions
whose object is the right to strike of public servants) produced after the 1988
Constitution – standard that establishes the paths to follow to the construction of a
democratic and social state. Starting from the analysis of two movements – a writ of
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injunction as a means right claims unregulated, and the right to strike registration of
civil servants in the legal system – we see that the Constitution, to enroll right to strike,
reframes that instrument of struggle it shall also mean boon granted by the State. All
this has consequences that justify the analysis. The process of signification of the right
category of public servant strike brings power interface elements in legal discourse
inscribed in the discussions on the exercise of that right.
Keywords: Public worker; strike; Discourse Analysis.

Introdução

O

direito de greve do servidor público, ou seja, o direito de o servidor

interromper a prestação de serviço ao Estado com a finalidade de reivindicar
(um direito, uma melhoria) é atualmente previsto pela Constituição Federal

de 1988, em seu art. 37, VII. Todavia, os tribunais têm entendido que se trata de norma
de eficácia limitada. Assim, o dispositivo constitucional somente produz efeitos se for
editada uma lei regulamentadora.
Como, até o momento, não foi produzida lei que regulamente o dispositivo
constitucional, os servidores que se consideram impedidos de exercer o seu direito de
greve têm se dirigido aos tribunais por meio do mandado de injunção. Essa ação
constitucional, inédita no Brasil até 1988, é o procedimento por meio do qual se espera
que o Judiciário intervenha nas situações em que, por falta de edição de lei, o cidadão
seja impedido de exercer determinado direito. Preleciona a norma: “conceder-se-á
mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o
exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à
nacionalidade, à soberania e à cidadania” (BRASIL, 1988, art. 5º, LXXI).
A previsão da greve como direito do servidor público e a previsão do mandado
de injunção como forma de garantir o exercício dos direitos de cidadania, nacionalidade
e soberania nos remetem a algumas questões:

1.

A promulgação da Constituição Federal de 1988 foi festejada como
marco da redemocratização, como momento histórico da passagem de
um regime autoritário para uma democracia, principalmente pela
ampliação da previsão de direitos e garantias fundamentais ao cidadão;
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2.

A subordinação do exercício do direito de greve do servidor público à
edição de lei põe em questão os limites de atuação do Judiciário e do
Legislativo, já que, com o mandado de injunção, na ausência de edição
de norma regulamentadora pelo Legislativo, cabe ao Judiciário a
“supressão da falta”;

3.

Ao tratar dessa relação política entre os poderes constituídos, podemos
também pensar nas questões linguísticas ali envolvidas, já que, na falta
de uma lei, cabe ao Judiciário definir o sentido de greve e, no mesmo
movimento, tomar uma posição e significar Judiciário em relação
dicotômica (embora não oposta) a Legislativo;

4.

A ressignificação de greve como direito de greve também produz efeitos
de sentidos que não podem deixar de ser considerados. Tais efeitos se
constituem na (e constituem a) relação mútua Estado-trabalhadores, e se
marcam nas imagens recíprocas de cada uma dessas categorias que se
fazem presentes nessa relação.

Neste artigo, convocando os mecanismos teóricos da Análise do Discurso,
procuraremos abordar alguns aspectos dessas questões que nos ajudam a pensar as
relações de trabalho na atualidade.
Sobre os sentidos de greve

A Análise do Discurso, proposta pelo filósofo francês Michel Pêcheux em fins
dos anos 1960 (PÊCHEUX, 2010 [1969]), toma o discurso como objeto teórico e
possibilita uma leitura sintomática dos textos que considera não só o seu aspecto
linguístico, mas também seu aspecto ideológico; possibilita uma interface da Linguística
com o Materialismo Histórico e com a Psicanálise e põe em questão evidências das
Ciências Humanas e Sociais. Além disso, a Análise do Discurso considera que o sujeito
ocupa lugares sociais e produz discursos a partir do seu posicionamento, ao identificarse com uma formação discursiva que determina o que pode ser dito em certas condições
de produção. Assim, consideramos ser possível perceber o processo de significação de
greve a partir de marcas presentes nos discursos dos sujeitos.
Na interface dos estudos do discurso com a Psicanálise, refletimos com Žižek
(2010[2006]) sobre a dimensão performativa da ordem simbólica, uma vez que, nas
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palavras do autor “[a] comunicação humana é caracterizada por uma reflexividade
irredutível: cada ato de comunicação simboliza simultaneamente o fato da
comunicação”. (ŽIŽEK, 2010 [2006], p. 20-21). Cada declaração, portanto, não
transmite somente um conteúdo, mas também o modo como o sujeito se relaciona com
tal conteúdo.
Também nos importa a noção de categorização introduzida por Pêcheux (2002
[1988]), ou seja, o nosso desejo, como sujeitos pragmáticos que somos, de vivermos em
um mundo semanticamente normal, normatizado; uma necessidade de homogeneidade
lógica que não nos é imposta originalmente pelo Estado, mas que tem início com “a
distribuição de bons e maus objetos, arcaicamente figurados pela disjunção entre
alimento e excremento (PÊCHEUX, 2002 [1988], p. 32). A necessidade de dar nomes
aos objetos, classificá-los e agrupá-los, segundo Pêcheux, tem relação com a nossa
constituição como sujeitos. No entanto, se a relação do infans com as pulsões (FREUD,
1905, 1913, 1930) forma o aparelho psíquico – com a definição de bordas separando
interior e exterior, prazer e desprazer – em um momento posterior, estas relações,
recalcadas pelo sujeito, retornam relacionando-se a outros objetos, imiscuindo-se nos
seus vínculos sociais e com o Estado.
Interpelado pela ideologia, o sujeito pragmático, o sujeito de direito da sociedade
atual, vai dando nomes ao mundo. Significar apresenta-se ao sujeito como uma
compulsão.
Esta leitura nos permite analisar o processo de produção de sentidos relacionado
a determinadas práticas e procedimentos; uma análise que não se prende a textos
políticos e que nos possibilita, portanto, a leitura sintomática do discurso em qualquer
materialidade, como o texto jornalístico ou cinematográfico.
Tratando do processo de constituição de sentidos sob a ótica da Análise do
Discurso, analisamos o longa-metragem Wałęsa (WAJDA, 2012) que, ao fazer um
recorte da atuação de Lech Wałęsa na formação e consolidação do movimento operário
polonês na década de 1970, também nos permite perceber como se dá esse processo de
significação do objeto greve determinado pela/determinante da relação que os
envolvidos (trabalhadores, patrões, Estado) estabelecem com o ato de interrupção do
trabalho.
O filme mostra a participação de Lech Wałęsa na liderança do movimento
grevista no estaleiro Gdańsk, em fins dos anos 1960, e também sua participação na
trágica greve de 1970 e na greve de 1980 na Polônia, além da fundação do Sindicato
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Autônomo Solidariedade. Há também referência à edição, pelo governo polonês, de
uma lei marcial, em 1981, com a deslegitimação de sindicatos e a prisão de filiados e
líderes, em um movimento de represália do governo à dinâmica do movimento sindical.
Nas sequências que figuram no longa-metragem, podemos perceber que, para os
trabalhadores, a greve pode ser localizada, realizada, pois, por um grupo de
trabalhadores para questionar as suas condições de trabalho em determinado
estabelecimento. Pode, em outro momento, significar a interrupção do trabalho por toda
uma categoria de trabalhadores para reivindicar melhorias que atinjam a todos eles,
abrangendo uma área mais ampla. Pode também ser uma greve de solidariedade, na qual
uma categoria interrompe suas atividades em apoio ao ato de reivindicação de outra(s)
categoria(s). Pode, enfim, ser uma greve com fins políticos, quando trabalhadores
interrompem suas atividades para exigir do governo melhorias que atinjam a todos os
trabalhadores e/ou a toda a sociedade; ou então com a finalidade de questionar
posicionamentos políticos adotados em determinadas circunstâncias.
Para os empregadores – e também para o Estado, já que em determinadas
condições os interesses desses dois grupos são inteiramente conformes –, interromper o
trabalho pode ser atividade ilícita, e os grevistas e/ou os seus líderes penalmente
responsáveis.
As categorias greve local, greve regional, greve geral, greve de solidariedade e
greve política classificam o ato de reivindicação do trabalhador de acordo com certos
atributos; são nomes que categorizam o objeto greve de acordo com elementos
específicos.
Se, por um lado, os trabalhadores, pela extensão, finalidade, estratégia dos seus
atos, vão delineando o que entendem por greve, por outro, patrões e Estado, ao
procurarem restringir a ação de reivindicação, definem o que do movimento pode ser
considerado greve. Nesta tensão, a significação de greve pelo Estado é imposta pelos
seus atos repressivos e de controle e muitas vezes legitimada com a edição de normas
que procuram nomear o que é permitido e o que é proibido e, junto à determinação de
sentidos, prever sanções.
Esse movimento de tentativa de estabilização de um sentido pelo Estado por
meio da edição de uma lei, acompanhado da possibilidade de atuação dos aparelhos
repressivos na sua imposição que, a partir de uma leitura em Pêcheux (2002 [1988])
denominamos categorização jurídica, norteia nossa análise do discurso jurídico (textos
de leis e decisões judiciais) que tratam do direito de greve.
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“Interromper o trabalho”: controle das relações de trabalho pelo governo no
Brasil

Com a promulgação da Constituição de 1988, pela primeira vez a greve é
categorizada pelo ordenamento jurídico brasileiro como um meio legítimo de
reivindicação disponível a todos os servidores públicos. Todavia, a redação do inciso
VII do art. 37 do texto constitucional, que inscreve direito de greve do servidor (“o
direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica”) tem
sido objeto de procedimentos judiciais, principalmente o mandado de injunção, já que o
ato de edição de lei regulamentadora que a norma constitucional exige para tornar
possível o exercício do direito de greve ainda não se efetivou.
Nos textos nos quais estão inscritas as discussões doutrinárias e jurisprudenciais
sobre a aplicabilidade ou não da norma constitucional, acreditamos ser possível a
análise do processo de significação de greve, que remete o conceito a uma memória
constituída pelo conjunto dos sentidos difundidos pelos sujeitos em suas relações sociais
(denominação de greve) e pelos sentidos já impostos pelo Estado por meio de normas
em outras condições de produção (categorização de greve). Acreditamos que essa
memória – cuja leitura propomos pela análise de uma sequência de leis que tratam da
interrupção do trabalho – influencia na significação de greve tanto pelo Estado quanto
pela sociedade civil.
Nas atuais condições de produção, a categoria jurídica greve, ou seja, a
significação de greve determinada pelo Estado por meio de uma norma e imposta pelos
seus aparelhos repressivos, é a “suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou
parcial, de prestação pessoal de serviços a empregador” (BRASIL, 1989, art. 2º). Se
considerarmos o sentido de suspensão do trabalho com a finalidade de reivindicar, hoje
nomeado pelo significante greve, podemos pensar no significante insurreição que, no
Código Criminal do Império categorizava o fato de vinte ou mais escravos fazerem
ressoar o desejo de liberdade por meio da força (BRASIL, 1830, arts. 113-115). O
governo imperial punia, portanto, como delito de insurreição, a suspensão do trabalho
pelo escravo a fim de reivindicar a sua liberdade.
A Constituição de 1824, norma que regia o Império, previa a liberdade de
exercício do trabalho (BRASIL, 1824, art. 179, XXIV), no entanto, não havia
regulamentação do trabalho livre. Por outro lado, “não tomar ocupação honesta e útil”
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era categorizado como vadiagem e, ao lado da mendicância, punido com prisão e
trabalho (!) (BRASIL, 1830, arts. 295 e 296).
O Estado sustenta, neste período, o caráter moral do trabalho, por isso não
bastava que o sujeito estivesse ocupado, era necessário que a ocupação fosse útil e
honesta. Este aspecto do trabalho permitiu também que ele fosse tomado como pena, no
sentido de retificar o sujeito que desviasse do comportamento padrão definido pela
norma. Tal modo de pensar o trabalho se alinhava aos aspectos econômicos de formação
do mercado de trabalho brasileiro e se estendeu pelas primeiras normas da República,
em fins do século XIX que, com o fim da escravidão, buscavam tratar da questão do
ingresso de imigrantes para sustentar as lavouras e a incipiente indústria brasileiras.
A fim de proteger a “ordem econômica”, o trabalho, o capital e “os superiores
interesses da produção nacional”, a Constituição Federal de 1937, em seu art. 139,
categorizava como ilegais a greve e o lockout. Esse panorama foi alterado com a
Constituição de 1946, que reconheceu aos trabalhadores o direito de greve, embora
condicionasse seu exercício à edição de lei posterior. Tal regulamentação se deu em
1964, com a edição da lei nº 4.330, que considerava como greve lícita aquela exercida
por trabalhadores celetistas, proibindo expressamente esse tipo de manifestação pelos
servidores públicos (BRASIL, 1964, art. 4º).
Ainda em 1937, as relações de trabalho se tornam mais complexas, com a
institucionalização da Justiça do Trabalho (dispositivo regulamentado pela lei nº 1.237
de 1939). Define-se a “organização do trabalho” como bem a proteger. Assim, o número
de atores e de condutas proibidas se amplia.
O caráter repressivo da ação do Estado na proteção da recém-criada
“organização do trabalho” torna-se mais evidente quando categoriza, desta vez por meio
do Código Penal de 1940, o atentado contra a liberdade de trabalho, a paralisação de
trabalho seguida de violência ou perturbação da ordem e a paralisação do trabalho de
interesse coletivo.
Naquelas condições de produção, para que a suspensão do trabalho fosse
considerada lícita, era necessária autorização do Tribunal. No sentido contrário,
considerava-se suspensão ilícita do trabalho aquela que desrespeitasse decisão do
Tribunal ou que se procedesse sem a autorização deste. Além disso, eram também
considerados ilícitos os atos de suspensão do trabalho nos quais se julgasse ter havido o
uso de violência e também nos casos de suspensão de serviços públicos (BRASIL,
1939, arts. 80-83).
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O decreto-lei 9.070 de 1946, publicado ainda na vigência da Constituição de 1937,
determinava novos atributos para que, em defesa da “organização do trabalho”, a
cessação coletiva do trabalho fosse considerada lícita: deliberação da totalidade ou da
maioria dos trabalhadores de uma ou de várias empresas; respeito aos prazos
determinados pela lei, às decisões e aos procedimentos de conciliação anteriores.
De fato, o decreto-lei 9.070 só fez antecipar o texto da Constituição de 1946, que
categorizava como lícita a greve. Tratou-se de uma transição entre a proibição inscrita
na Constituição de 1937 e a Constituição de 1946, que subordinava o exercício do
direito de greve à edição de lei posterior. Àquela época, o Supremo Tribunal Federal
(STF) entendeu que o texto constitucional de 1946 houvera recepcionado as regras do
mencionado decreto-lei, que vigorou até em 1964 – após 18 anos de vigência da
Constituição, portanto –, quando foi editada a lei nº 4.330, regulamentadora do art. 158
da Constituição de 1946, tratando do direito de greve e criando novos requisitos da dita
“organização do trabalho”.
Assim, para que a greve fosse considerada lícita, de acordo com a lei nº 4.330,
necessário era a deliberação da assembleia geral da categoria profissional e, ainda, que o
ato se restringisse às reivindicações próprias da categoria. Eram tomadas por ilegais as
greves de fundamento político, religioso, de apoio ou de solidariedade. Ressalte-se que
a greve dos servidores públicos continuava sendo considerada ilegal.
A greve dos servidores públicos só foi considerada um ato lícito com a
promulgação da Constituição de 1988. No entanto, como já dissemos, segundo
entendimento doutrinário e dos tribunais, é necessária a edição de norma
regulamentadora para que o direito possa ser efetivamente exercido. Na falta de norma,
as entidades de classe têm lançado mão do procedimento do mandado de injunção para
ver garantido o exercício do direito de greve.
Como no procedimento do mandado de injunção o Judiciário é chamado a atuar
de forma subsidiária ao Legislativo, acirra-se uma tensão entre esses dois poderes
constituídos – tensão já estabelecida no momento em que, por meio da subcategorização
de Estado nas categorias Legislativo, Executivo e Judiciário, foram definidos atributos,
direitos e deveres, responsabilidades e obrigações para cada um deles.
Além disso, nas decisões do STF nos mandados de injunção que têm como
objeto o direito de greve do servidor público é possível perceber a memória do sentido
de “interrupção do trabalho”, construída também com as categorias que mencionamos
acima. Assim, as leis já editadas no Brasil sobre o ato de reivindicação do trabalhador –
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a tentativa de determinação de sentido pelo aparelho de Estado – ainda que já
revogadas, ou seja, ainda que não possam ser impostas coercitivamente – retornam no
discurso jurídico e contribuem para a definição do que atualmente o Estado define como
greve.
Greve e direito de greve do servidor público no Brasil: uma análise

A previsão, na Constituição de 1988, de edição de lei que regulamente o
dispositivo do inciso VII do seu art. 37, a fim de possibilitar aos servidores públicos o
exercício de greve, tem fundamentado o pedido de diversas entidades sindicais perante
o STF em mandados de injunção.
Os servidores, representados por suas entidades de classe, têm se dirigido ao
STF por meio do mandado de injunção para ver garantido o exercício de seu direito
constitucional de greve. E nos acórdãos, nas decisões judiciais destes processos,
percebe-se o retorno de uma memória de greve e de greve do servidor público que
comparece a fim de significar a “interrupção do trabalho” nas atuais condições de
produção.
Tomamos para análise os textos de duas decisões do STF em mandados de
injunção que têm como objeto o direito de greve dos servidores públicos: o MI 204/1994 e o MI 712-8/2007.
A análise dessas decisões sob o ponto de vista jurídico indica uma “mudança de
entendimento” do STF, já que, se no MI 20-4/1994 o tribunal decidiu somente notificar
o Legislativo quanto a sua “mora” na edição da lei constitucionalmente prevista, no MI
712-8/2007, o STF posicionou-se no sentido de não só notificar a omissão, mas também
de supri-la com a aplicação da lei nº 7.783/89, que trata do exercício do direito de greve
pelos trabalhadores celetistas.
Um dos aspectos que é trazido na argumentação do STF é a legalidade. Deste
modo, quando greve é ressignificada como direito de greve, apesar de continuar a
representar um meio de luta do trabalhador, passa a significar também como uma
benesse do Estado. Mais do que isso, a previsão de requisitos que permitem classificar,
portanto, um ato de interrupção do trabalho como lícito, antes de ofertar ao sujeito
elementos de garantia do seu direito, permite ao Estado o controle das ações dos
trabalhadores a partir da definição do que é permitido e do que é proibido e, neste
último caso, legitima medidas de coerção à disposição do Estado.
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A ausência de lei regulamentadora, então, impede o exercício do direito de
greve.
Ausente a lei complementar que constitui o requisito de
incidência e de operatividade da norma positivada no art.
37, VII, do Texto Constitucional, não se revela possível e
nem legítimo o exercício do direito subjetivo nela
contemplado, o que autoriza o uso da via injuncional
(BRASIL, 1994, p. 19, grifos nossos).
O direito de greve dos servidores públicos ainda não
recebeu

o

tratamento

legislativo

minimamente

satisfatório para garantir o exercício dessa prerrogativa
em

consonância

com

imperativos

constitucionais

(BRASIL, 2007, p. 432, grifo nosso).

A categoria direito de greve permite que ela signifique de modo diverso de
greve:
A greve é um fato, decorrendo a deflagração de fatores
que escapam aos estritos limites do direito positivo
(BRASIL, 1994, p. 36).
A greve é a arma mais eficaz de que dispõem os
trabalhadores visando à conquista de melhores condições
de vida. Consubstancia poder de fato (BRASIL, 2007, p.
394.
A não regulação do direito de greve acabou por propiciar
um quadro de selvageria com sérias consequências para o
Estado de Direito (BRASIL, 2007, p. 431).
Estamos a ver o amontoado de greves sem nenhuma
regulação [...] Tudo à deriva, à falta de legislação
(BRASIL, 2007, p. 460, grifo nosso).

A leitura que o STF faz de direito de greve e de greve nos permite analisar um
efeito do processo de categorização jurídica. Quando direito de greve do servidor
público ingressa no ordenamento jurídico, o faz como um elemento que demanda
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sentidos. O legislador constituinte optou por exigir a edição de lei que defina os
atributos que, justamente por desenhar os limites do ato de interrupção do trabalho,
permitem o controle, pelo Estado, das ações dos trabalhadores. Diferente disso, greve é
ato sem controle, desregrado e, por isso, temerário ao dito “Estado de Direito”.
Outro argumento do Judiciário é a representação, a necessidade de que o
servidor público apresente sua demanda por intermédio da entidade de classe:
O frágil diálogo servidor, individualmente considerado, e
a Administração Pública cedeu lugar a outro em que os
mais fracos envolvidos na relação jurídica atuam em
conjunto e, por isso, passam a dispor de tom de voz mais
audível (BRASIL, 2007, p. 610, grifos nossos).
Incumbirá ao Sindicato dos Trabalhadores do Poder
Judiciário do Estado do Pará a representação dos
servidores (BRASIL, 2007, p. 619).

Trata-se do atributo do corporativismo, segundo o qual o servidor, considerado
fraco em sua individualidade, se faz ouvir por meio da sua representação de classe.
Discursivamente, nesta discussão, além da memória de greve que leva em conta
os sentidos (denominações e categorias) que já tomaram parte em outras condições de
produção, entram também em cena os sentidos de Poder Judiciário e de Poder
Legislativo.
A significação daqueles poderes, que denominamos categorias do Estado, é
importante na medida em que o sentido de greve determinado pelo Judiciário depende
do jogo de imagens e da identificação daquele poder (ou de seus membros) com o lugar
que lhe é destinado pela Constituição. Nas atuais condições de produção, a Constituição
é o texto que define as categorias de Estado ao delimitar as atribuições,
responsabilidades, direitos e deveres de cada um daqueles poderes que nomeia.
Assim, quando lemos discursivamente a parte dispositiva (na qual se inscreve a
decisão judicial) dos mandados de injunção nºs 20-4/1994 e 712-8/2007, não vemos uma
“mudança de entendimento” com relação à greve dos servidores públicos – já que em
ambas as decisões prevalecem como requisitos para o exercício do direito de greve os
atributos de norma regulamentadora obrigatória e de apresentação da demanda ao
Judiciário por meio de entidade de classe –, mas uma mudança da posição-sujeito
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julgador que inicialmente se identifica com os atributos de julgar, condenar e de não
interferir nas atribuições do Legislativo, decidindo somente no sentido de reconhecer a
falta do Legislativo, não lhe aplicando qualquer sanção, senão de ordem moral:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
ministros em deferir o pedido de mandado de injunção
para reconhecer a mora do Congresso Nacional em
regulamentar o art. 37, VI, da Constituição Federal e
comunicar-lhe a decisão, a fim de que tome as
providências necessárias à edição da lei complementar
indispensável ao exercício do direito de greve pelos
Servidores Públicos Civis (BRASIL, 1994, p. 2, grifos
nossos).

No mandado de injunção nº 712-8/2007, o Judiciário se identifica com um lugar
de julgador a quem não basta indicar uma omissão e condenar – se presentes os
elementos necessários à condenação –, senão também suprir a falta, a omissão
legislativa:
O Tribunal conheceu do mandado de injunção e propôs a
solução para a omissão legislativa com a aplicação da lei
nº 7.783, de 28 de junho de 1989, no que couber
(BRASIL, 2007, p. 627).

O julgador, neste caso, identifica-se com o atributo constitucionalmente definido
para a categoria, de tampão de uma falta, responsável pela supressão da omissão
legislativa.
Considerações finais

O sujeito trabalhador, inscrito no modo de produção capitalista, significa o ato
de interromper o trabalho como ato de luta por meio do qual reivindica melhorias das
suas condições de trabalho ou das condições gerais de toda uma comunidade.
Quando o Estado se apropria do significante greve e o ressignifica,
categorizando-o como direito de greve, inscreve os limites e os mecanismos de controle
postos à sua disposição a fim de garantir que tais limites não sejam transpostos, ou a fim

45

Acesso Livre n. 3 jan.-jun. 2015

de punir, por meio dos mecanismos de repressão previstos, os que transponham tais
limites.
Convocando as noções teóricas da Análise do Discurso, podemos perceber como
os processos de significação são inseparáveis da história e da memória dos sujeitos.
Assim, em determinadas condições de produção, a legislação que trata do ato de
interromper o trabalho para reivindicar fundamenta-se na proteção da propriedade
privada; em outras condições, o Estado eleva as relações de trabalho e a organização do
trabalho como bens a proteger e esse movimento de significação passa a constituir uma
memória que insiste em retornar.
Direito de greve do servidor público, categoria sem atributos criada pelo texto
da Constituição de 1988, demanda sentidos. É o próprio Estado quem, no lugar de
julgador, deve suprir a falta de lei, deve significar greve. Neste movimento, retorna uma
memória de sentidos. Categorias, significantes que nomeiam o ato de interromper o
trabalho e que contribuem para a construção do sentido de greve nas atuais condições de
produção e se alinham ao modo de produção capitalista. Além disso, o julgador, ao
significar a categoria greve, também significa como categorias Poder Judiciário e
Poder Legislativo, na medida em que o processo de significação de uma categoria
depende da identificação do sujeito com o lugar que lhe é atribuído em uma dada
formação social e em determinadas condições de produção.
Por outro lado, o servidor público, no ato de submeter ao Judiciário a demanda
pela regulamentação do seu (agora) direito de greve, legitima as instituições e exige do
aparelho de Estado a determinação de sentidos que, juridicamente, resulta na definição
de limites que, se transpostos, justificam as ações de controle pelos aparelhos
repressivos de Estado.
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O direito de greve dos servidores
públicos: estudo de caso da greve no
Arquivo Nacional
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Resumo: O presente artigo tem como tema o direito de greve do servidor público, a

partir do estudo de caso da greve dos servidores públicos do Arquivo Nacional, ocorrida
entre os dias 26 de agosto e 3 de setembro de 2008, e dos seus desdobramentos jurídicoprocessuais. Analisaremos o processo nº 2008.51.01.016145-1, movido pela União
Federal contra a Associação de Servidores do Arquivo Nacional (Assan). Trata-se de
uma “Ação declaratória de abusividade de greve, com pedido liminar”. Pretendeu-se
debater, à luz do conhecimento doutrinário, da jurisprudência e dos dispositivos legais,
se houve de fato abuso do direito de greve por parte dos servidores do Arquivo Nacional
e, por outro lado, se a ação declaratória de abusividade de greve movida pela União
Federal contra a Assan feria ou não o direito de greve de tais servidores públicos. A
pesquisa buscou contribuir com o conhecimento doutrinário acerca do tema,
colaborando, em última instância, para o efetivo exercício do direito de greve dos
trabalhadores do serviço público, à luz da Constituição Cidadã de 1988.

Palavras-chave: Direito de greve; servidor público; Arquivo Nacional.

___________________________________

The right to strike of public servants: the strike case study at the Arquivo
Nacional

Abstract: This article focuses the right to strike of public servants from the strike case
study of civil servants of the Brazilian National Archives, which took place from 26
August to 3 September 2008, and its legal and procedural developments. We will
review Case No. 2008.51.01.016145-1, moved by the Federal Government against
Servers Association of National Archives (Assan). It is a “declaratory action of strike
unconscionability, as preliminary matter”. It was intended to discuss in the light of
doctrinal knowledge, jurisprudence and legal provisions, if there was indeed abuse the
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right to strike by the servers of the Brazilian National Archives and, on the other hand,
if the declaratory action filed by the strike unconscionability Federal Union against
Assan hurt or not the right to strike of such public servants. The research sought to
contribute to the doctrinal knowledge on the subject, collaborating, ultimately, for the
effective exercise of the right to strike of workers in the public service in light of the
Citizen Constitution of 1988.
Keywords: Right to strike; public worker; Brazilian National Archives.

1. O direito de greve do servidor público federal1

N

o Brasil, a greve no serviço público era vedada nas Constituições anteriores
à Constituição Federal (CF) de 1988. A despeito da proibição, muitas eram
as greves de servidores públicos no período imediatamente anterior à

promulgação da Carta Constitucional de 1988. Neste ano, o constituinte originário
passou a permitir o direito de greve para o serviço público, abolindo a proibição do
artigo 162 da EC nº 1 de 1969. O que se fez foi nada mais que reconhecer a existência
de um fato praticado com frequência.
No artigo 37 da CF de 1988, que enuncia as disposições gerais relativas à
Administração Pública, está previsto, no inciso VII, que “o direito de greve será
exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica”. A redação desse inciso
foi modificada pela Emenda Constitucional nº 19 (de 4/6/1998), que substituiu o termo
“lei complementar” por “lei específica”, que é uma lei ordinária e pode ser mais
facilmente aprovada do que se fosse lei complementar, já que a aprovação desta última
exige maioria absoluta dos membros da Casa Legislativa (artigo 69, CF). Ainda assim,
até hoje o Legislativo não promulgou lei regulando a greve dos servidores públicos,
lacuna que trouxe e ainda traz consequências reais para esses trabalhadores.
Diante da omissão do Legislativo em aprovar lei regulamentando o direito de
greve dos servidores públicos, como prevê a Constituição, nossos tribunais foram e
continuam a ser provocados para se manifestarem sobre as greves que não deixam de
ocorrer a despeito da ausência da norma. Até 2007, a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal (STF) entendia ser imprescindível a promulgação da lei prevista no
1

Esse artigo é resultado da pesquisa realizada para a elaboração de trabalho de conclusão do curso de
Bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), em 2013.
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artigo 37, inciso VII da CF para o exercício do direito de greve no serviço público. Para
o STF, portanto, os servidores públicos não poderiam fazer greve até a edição da
referida lei regulamentadora do direito.
No entanto, apesar desse entendimento jurisprudencial majoritário, a realidade
era a de que, desde 1988, inúmeras greves no serviço público vinham sendo realizadas.
Chamava atenção também tamanha inoperância do Legislativo, que, mesmo após tantos
anos da promulgação da Carta Magna, nada fez para editar lei regulando o artigo 37,
inciso VII da Constituição. Em vista disso, o Supremo Tribunal Federal, em 2007,
mudou seu posicionamento quanto ao direito de greve no serviço público.
No dia 25 de outubro de 2007, ao julgar simultaneamente três mandados de
injunção2 (MIs 670, 708 e 712), ajuizados, respectivamente, pelo Sindicato dos
Servidores Policiais Civis do Estado do Espírito Santo (Sindpol), pelo Sindicato dos
Trabalhadores em Educação do Município de João Pessoa (Sintem) e pelo Sindicato dos
Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado do Pará (Sinjep), o STF alterou seu
entendimento acerca do exercício de greve do servidor público, decidindo, por maioria,
aplicar analogicamente ao serviço público, naquilo que couber, a lei de greve vigente na
iniciativa privada (lei nº 7.783/89), enquanto não suprida a lacuna legislativa.
2. O Arquivo Nacional, a situação dos seus servidores e a greve de 2008

O Arquivo Nacional (AN), órgão da Administração Pública Federal, foi criado
em 1838, pelo Regulamento nº 02, de 2 de janeiro, conforme previa a Constituição de
1824. Neste regulamento, o regente interino, em nome do imperador dom Pedro II,
decreta acerca das atribuições do recém-criado Arquivo Público do Império,
“provisoriamente estabelecido na Secretaria de Estado dos Negócios do Império”.3 Em
1893, o Arquivo Público do Império passou a se chamar Arquivo Público Nacional, e
em 1911, recebeu a denominação atual, Arquivo Nacional.
2

O Mandado de Injunção está previsto na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso LXXI (“conceder-seá mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos
direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à
cidadania”). Paulo Bonavides assim define o instituto: “Havendo, por conseguinte, um direito subjetivo
constitucional, cujo exercício se ache tolhido pela privação de norma regulamentadora, o titular desse
direito postulará, perante o Judiciário, por via do mandado de injunção, a edição de uma norma aplicável
à espécie concreta. Nesse caso, a edição da norma saneadora da omissão é provisoriamente do Judiciário
e não do Legislador, concretizando-se, graças àquela garantia, a satisfação do direito subjetivo
constitucional cujo exercício ficara paralisado, à míngua de regra regulamentadora por parte do órgão
competente para elaborá-la”. (2000, p. 505)
3
Códice 869, vol.1.
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Na história mais recente, em 1983, o AN tornou-se órgão da Administração
Direta ligado ao Ministério da Justiça através do decreto nº 88.771, de 27 de Setembro
de 1983. Em 8 de janeiro de 1991, é promulgada a lei nº 8.159, a Lei de Arquivos, que
dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e prevê que: “Art. 1º É
dever do Poder Público a gestão documental e a proteção especial a documentos de
arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento
científico e como elementos de prova e informação”.
Em 2000, com o novo plano de segurança pública, o governo federal
reestruturou o Ministério da Justiça, e, por conseguinte, o Arquivo Nacional passou a
ficar subordinado à Casa Civil da Presidência da República. Em 2003, é criado o
Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo (SIGA), da Administração Pública
Federal, passando o Arquivo Nacional a ter a competência de órgão central desse
sistema. Em 2006, é realizado o primeiro concurso público do AN, que admitiu 182
novos servidores. Em 2011, por força do decreto nº 7.430, o Arquivo Nacional voltou a
integrar a estrutura básica do Ministério da Justiça.
O AN implementa a política nacional de arquivos, estando responsável pela
gestão, guarda, preservação, tratamento técnico, acesso e difusão do patrimônio
documental do país, “visando apoiar as decisões governamentais de caráter políticoadministrativo, o cidadão na defesa de seus direitos e a produção de conhecimento
científico e cultural”.4 Sua sede está localizada no centro da cidade do Rio de Janeiro,
possuindo também uma coordenação regional em Brasília.
Em 2008, quando ocorreu a greve que é nosso objeto de estudo, o Arquivo
Nacional integrava a estrutura da Casa Civil da Presidência da República, cuja ministrachefe, nesse período, era Dilma Rousseff, e estava subordinado diretamente à Secretaria
Executiva. O seu regimento interno na época estava previsto na portaria nº 42, de
8/11/2002.5 O então diretor-geral do órgão, Jaime Antunes da Silva, passou a ocupar o
cargo em 1992 e permanece até hoje.
Com o concurso público ocorrido em 2006, o corpo de servidores ultrapassou o
número de 500. Em 2008, ano da greve, o órgão contava com 504 servidores ativos,

4

<http://www.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=140>. Acesso em: 21 set. 2013.
Publicada no DOU, nº 218, Seção I, de 11 de novembro de 2002. O atual regimento do AN está previsto
na portaria nº 2433, de 24/10/2011, publicada no DOU, Seção I, página 41, de 25 de outubro de 2011.

5

53

Acesso Livre n. 3 jan.-jun. 2015

sendo 54 trabalhando em Brasília, e o restante no Rio de Janeiro, conforme relatório de
6

gestão. Todos integram o Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (PGPE).
Quando do ingresso dos 182 novos concursados em agosto de 2006, os
servidores antigos haviam começado a receber, fazia um mês, uma nova gratificação
(Gratificação Temporária das Unidades Gestoras dos Sistemas Estruturadores da
Administração Pública Federal – GSISTE) devida àqueles que trabalham em órgãos
centrais de sistema (que é o caso do Arquivo Nacional, órgão central do Sistema de
Gestão de Documentos de Arquivos – SIGA) e que foi instituída pela lei 11.356/ 2006.
No entanto, tal gratificação não contemplava os servidores recém-aprovados no
concurso, pois o quantitativo previsto na lei era insuficiente.
Uma das exigências da greve deflagrada em 26 de agosto de 2008 foi
exatamente a extensão dessa gratificação a todos os servidores do Arquivo Nacional, o
que foi conquistado com a publicação da medida provisória nº 441, no dia 29 de agosto
de 2008. Outra bandeira, até hoje ainda não alcançada, era a criação de um plano de
carreiras, que, dentre vários avanços, corrigiria a significativa perda salarial que ocorre
até hoje quando o servidor se aposenta, uma vez que parte considerável da remuneração
é composta de gratificações, que não são incorporadas no momento da aposentadoria.7
A greve foi aprovada no dia 21 de agosto de 2008 em assembleia convocada
pela Associação de Servidores do Arquivo Nacional (Assan) e contou com a presença
de diretores do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado do
Rio de Janeiro (Sintrasef). Participaram dela mais de duzentos servidores. No próprio
dia 21 de agosto, o presidente da Assan comunicou à direção do Arquivo Nacional que
os servidores decidiram entrar em greve a partir de 26 de agosto (página 158 do
processo nº 2008.51.01.016145-18). A greve foi encerrada em 3 de setembro de 2008,
com a assinatura de um acordo entre a direção-geral do órgão e representantes dos
servidores.
Outra bandeira pleiteada pelo movimento grevista, conforme o comunicado
acima mencionado, era a abertura de negociação acerca de um plano de carreiras, o que,
de certa forma, foi obtido com a greve, pois em 8 de dezembro de 2008 foi criado um
6

<http://www.arquivonacional.gov.br/media/RelatoriodeGestao2008.pdf>, p. 16-18. Acesso em: 21 set.
2013.
7
Segundo estudo realizado pela Associação de Servidores do Arquivo Nacional (Assan) e apresentado ao
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), a perda salarial no momento da aposentadoria
pode chegar a 64% do salário do servidor, de acordo com o seu nível na tabela do Plano Geral de Cargos
do Poder Executivo (PGPE).
8
Todas as referências a alguma página do processo daqui em diante referir-se-ão ao processo nº
2008.51.01.016145-1, movido pela União contra a Associação de Servidores do Arquivo Nacional.
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grupo de trabalho com representantes do governo e dos servidores, “com a finalidade de
analisar a situação funcional do Quadro de Pessoal do Arquivo Nacional, inclusive
quanto a eventuais problemas relacionados à gestão de pessoas e construir alternativas
para a solução dos problemas identificados”.9
3. Análise do processo judicial acerca da ilegalidade da greve

No dia 26 de agosto de 2008, primeiro dia da greve, um oficial de justiça entrega
à diretoria da Associação dos Servidores do Arquivo Nacional a decisão liminar
proferida pelo juiz federal substituto Gustavo Arruda Macedo, da 2ª Vara Federal do
Rio de Janeiro, nos termos seguintes (p. 28 do processo):

Em face do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, para
determinar a imediata suspensão da greve deflagrada pela
Associação dos Servidores do Arquivo Nacional – ASSAN, e
consequentemente o retorno imediato de seus filiados ao
trabalho, sob pena de multa que fixo em face da Ré em
R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de greve; bem como para
determinar à Ré que não impeça o livre acesso às dependências
do Arquivo Nacional, possibilitando o uso das dependências
pela Administração, pelos servidores que não quiserem aderir à
greve, pelos terceirizados e pelas pessoas em geral, permitindo
o acesso pleno de viaturas e coisas, abstendo-se de praticar
qualquer movimento, nas proximidades de suas dependências,
que cause constrangimento àqueles que pretendem ter acesso às
suas dependências, também imediatamente e também sob pena
de multa que fixo em face da Ré em R$10.000,00 (dez mil
reais) por dia; tudo até ulterior decisão deste juízo. (Grifos
nossos)10

Tal decisão foi proferida em razão da ação ordinária declaratória de abusividade
de greve, com pedido liminar, promovida pela União Federal em face da Associação de

9

Portaria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão de 8 de dezembro de 2008, publicada no
DOU, seção 2, de 9 de dezembro de 2008, p. 43 e 44.
10
Extraído do processo nº 2008.51.01.016145-1, p. 28.
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Servidores do Arquivo Nacional, protocolada no dia 25 de agosto de 2008, um dia antes
da data marcada para início da greve dos servidores.
O principal argumento utilizado pela União para fundamentar o pedido de
declaração de ilegalidade e de imediata suspensão da greve e retorno dos servidores ao
trabalho foi o da inobservância de requisitos previstos na lei nº 7.783/89, a lei de greve
dos trabalhadores da iniciativa privada, que, como dissemos, se aplica aos casos de
greves de servidores públicos, desde a já referida mudança de posição do Supremo
Tribunal Federal em 2007. A greve dos servidores do Arquivo Nacional ocorreu em
agosto e setembro de 2008, apenas um ano depois da decisão do STF, e, portanto, sem
que estivesse consolidado como se daria de fato a aplicação dessa lei à greve no serviço
público.
No tocante ao processo nº 2008.51.01.016145-1 movido contra a Assan, A
União Federal argumenta na petição inicial que a que a Ré não teria observado
formalidades legais exigidas pela lei nº 7.783/89, quais sejam: 1) violação ao artigo 3º
da referida lei, uma vez que não teria havido frustração das negociações por parte do
governo federal; 2) violação ao artigo 4º, parágrafo 1º do diploma legal, resultando em
ausência de legitimidade do movimento deflagrado, visto que a assembleia que decidiu
pela greve não teria sido convocada pelo Sintrasef, que é o sindicato dos servidores
públicos federais no estado do Rio de Janeiro; 3) violação ao artigo 6º, parágrafos 1º e
3º da lei de greve, alegando que o acesso às dependências do Arquivo Nacional por
servidores que não aderiram a greve iria ser impedido. Nos próximos tópicos,
comentaremos cada um desses requisitos da lei nº 7.783/89 elencados na petição inicial
e analisaremos a procedência das alegações.
Antes, porém, cumpre mencionar que, para que um juiz conceda uma decisão
liminar, antecipando, portanto, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, alguns
requisitos devem ser observados, conforme prevê o artigo 273, do Código de Processo
Civil, abaixo transcrito:
Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total
ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido
inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da
verossimilhança da alegação e:
I − haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação; ou
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II − fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o
manifesto propósito protelatório do réu. (Grifos nossos)

Assim, são requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela a existência de
prova inequívoca que convença o juiz da verossimilhança da alegação e ainda o fundado
receio de dano irreparável ou de difícil reparação. O juiz Gustavo Arruda Macedo, que
julgou o processo em análise, avaliou estarem presentes tais requisitos. Segundo ele, “é
de se observar a verossimilhança das alegações” (p. 26 do processo).
Consideramos, no entanto, como demonstraremos de forma mais pormenorizada
a seguir, que as “provas inequívocas” necessárias à concessão da liminar não eram tão
inequívocas assim, e que, portanto, o juiz não deveria ter concedido a antecipação da
tutela antes de ouvir a parte contrária. Muito do que se debaterá a seguir gira em torno
não apenas de questões ligadas ao Direito, mas, sobretudo, de questões fáticas, já que
parte dos fatos invocados na petição inicial pela União não tinha nem sequer ocorrido
quando da propositura da ação.
Por fim, deve-se dizer que, após a entrega da decisão liminar à diretoria da
Associação dos Servidores do Arquivo Nacional, ré na ação, determinando “a imediata
suspensão da greve deflagrada pela Associação dos Servidores do Arquivo Nacional –
Assan, e consequentemente o retorno imediato de seus filiados ao trabalho” (p. 28 do
processo), a Assan se retirou da greve, mas os servidores reunidos em assembleia no dia
seguinte à decisão decidiram por manter o movimento grevista, tendo o Sintrasef à
frente do movimento.
Ao longo do processo, foram sendo reiterados os pedidos da União para que se
cumprisse a decisão de encerrar a greve, seja com o emprego de força policial ou até
mesmo com a prisão do presidente da Assan. Durante os dias de greve, oficiais de
justiça compareciam às portas do Arquivo Nacional com o intuito de comunicar à
diretoria da Associação de Servidores a decisão do juiz, mas atestavam que a ré já havia
cumprido a liminar (p. 66 e 178 do processo). A questão que se coloca aqui é a seguinte:
pode-se fazer cumprir uma decisão em face de sujeito – no caso, o Sintrasef – que não é
parte no processo? Em sua defesa, a ré argumenta que “a diretoria da Assan não tem
poder de ingerência sobre terceiros, suas ações, decisões, publicações etc. A Assan não
pode ser responsabilizada nem penalizada pelas atitudes do Sintrasef” (p. 222 do
processo).
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3.1. Não esgotamento da etapa de negociação coletiva

O primeiro argumento utilizado pela União na ação declaratória de abusividade
de greve movida contra a Associação de Servidores do Arquivo Nacional foi o de que
não houve paralisação nas negociações do governo federal com os servidores do
Arquivo Nacional. Segundo a autora, “não havendo rompimento por parte do governo
federal do canal de negociação, remanesce meio de resolver a questão sem a
necessidade de paralisação coletiva” (p. 6 e 7 do processo). Teria havido, portanto,
violação ao artigo 3º da lei nº 7.783/89, que diz: “Frustrada a negociação ou verificada a
impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho”.
Antes de discutir a questão fática sobre se realmente estavam em andamento as
negociações do governo com os servidores do AN, gostaríamos de abordar um ponto
que a isso precede: é possível se falar em negociação coletiva no serviço público? A
doutrina se divide, como veremos.
A Convenção nº 151 adotada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT)
em 1978 – assinada pelo Brasil, mas até o presente momento ainda não ratificada – é
denominada “Convenção sobre Relações de Trabalho na Administração Pública”. Ela
reconhece diversos direitos aos servidores públicos, tais como: negociação coletiva;
proteção contra qualquer ingerência estatal nas entidades sindicais; extensão aos
servidores públicos dos direitos civis e políticos outorgados aos trabalhadores da
iniciativa privada; entre outros. Em seu artigo 7º, prevê:
Deverão ser adotadas, sendo necessário, medidas adequadas às
condições nacionais para estimular e fomentar o pleno
desenvolvimento e utilização de procedimentos de negociação
entre as autoridades públicas competentes e as organizações de
empregados públicos sobre as condições de emprego, ou de
quaisquer outros métodos que permitam aos representantes de
empregados públicos participar na determinação de tais
condições. (Grifos nossos)

A Convenção 151 prevê ainda, em seu artigo 8º, a institucionalização de meios
voltados para a composição dos conflitos de natureza coletiva surgidos entre o Poder
Público e seus servidores, como a negociação entre as partes, a arbitragem e a
mediação. Apesar de a Convenção prever expressamente a negociação no serviço
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público, ela ainda não foi ratificada pelo Brasil, o que é mais um argumento para os
autores que defendem que não há negociação coletiva entre trabalhadores públicos e
governo.
A maioria da doutrina argumenta, com base na Constituição Federal (artigo 39,
§3º c/c artigo 7º, XXVI), que o constituinte originário não reconheceu, para os
servidores públicos, a possibilidade de realizar convenção e acordos coletivos, que nada
mais são que a materialização da negociação coletiva entre o sindicato dos
empregadores e o sindicato dos empregados. Faltariam ao servidor público ainda, além
dessa previsão constitucional de realização de convenção e acordo coletivos, a fixação
de data-base e a legislação regulamentadora da negociação coletiva. Outro problema
seria o de que muitas das resoluções quanto a salários e a condições de trabalho, nesse
caso, dependem da aprovação do Legislativo.
Oliveira (2007) debate acerca das dificuldades de compatibilizar a aplicação da
lei nº 7.783/89 com a disciplina dos servidores públicos. Comentando o artigo 3º da lei
nº 7.783/89, que fala sobre a necessidade de frustração da negociação coletiva antes de
deflagrado o movimento grevista, o autor é enfático ao afirmar que esta não cabe no
âmbito da Administração Pública, por várias razões: indisponibilidade do interesse
público; questões orçamentárias que são decididas de forma complexa (não apenas pelo
Executivo) e, inclusive, a inexistência de um sindicato de empregadores no âmbito da
Administração Pública (no tocante às convenções coletivas). Para esse autor:
Não há como impor ao servidor público civil, para o exercício
do direito de greve, requisito que para ele seria impossível
cumprir. Logo, as tentativas de negociação podem (diria eu,
devem) existir, mas não nos moldes exigidos para a iniciativa
privada. Impor tal requisito é, desde já, retroceder quando mal
conseguimos dar o primeiro passo na efetivação de um direito
constitucionalmente assegurado. Questões como esta surgirão
ao longo do tempo, desde que o Congresso Nacional insista em
manter sua omissão. [...] Assim, será preciso uma análise
principiológica e constitucional de todo o diploma (lei
7.783/89) no sentido de afirmar o que é, efetivamente, aplicável
na disciplina do direito de greve dos servidores públicos civis.
Ou seja, a decisão do STF, apesar de histórica, é apenas
paliativa (e incompleta) neste aspecto (2007, p. 5, grifos
nossos).
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Concordamos com Oliveira (2007) quando destaca que a negociação entre
governo e servidores públicos não só pode, como deve existir, ressalvando que ela se
reveste de aspectos que a diferenciam da negociação coletiva na iniciativa privada.
Como no setor público ela não apresenta o caráter de obrigatoriedade e nem tem prazo
definido por lei para se encerrar como ocorre no setor privado, muitas vezes os espaços
de negociação entre governo e servidores se arrastam por um tempo indefinido e não
chegam a nenhuma conclusão, sem contar o fato de que muitas greves de servidores têm
como bandeira a abertura desses espaços.
Também entendemos que exigir que seja frustrada a negociação com o Poder
Público para que se deflagre um movimento grevista, como diz o artigo 3º da lei nº
7.783/89, é na prática impedir a realização da greve, já que, sem a regulamentação, as
mesas de negociação entre governo e servidores não tem prazo para se encerrar, como
dissemos, e funcionam a critério da discricionariedade do gestor público.
Contrariamente a essa posição acima exposta, Silva (2008) defende que, uma
vez que o Supremo Tribunal Federal recepcionou o artigo 3º da lei nº 7.783/89, que fala
em negociação coletiva, como parte do conjunto normativo que disciplina a greve no
serviço público, a negociação se tornou instrumento legal de composição e solução de
controvérsias nesse setor. O autor reconhece que a negociação coletiva no serviço
público é diferente do setor privado, devendo haver ajustes e adaptações para o caso,
mas, de qualquer maneira, ela é um dado da realidade que não podia mais ser ignorado
pela jurisprudência. Diz Silva:
A negociação entre Governo e grevistas, de diferentes setores
da Administração Pública, é o que mais se vê entre nós. [...] E
não podia ser de outra maneira. Se um sindicato do setor
público anuncia greve, geralmente por melhoria de salários e,
incidentemente, por melhores condições de trabalho, é claro
que a composição só pode sair de um diálogo ou entendimento
(2008, p. 132, grifos nossos).

Respondendo ao argumento utilizado pelos doutrinadores da outra corrente de
que questões relativas a salários e condições de trabalho devem passar pelo Legislativo,
Silva (2008, 134) aponta que o Executivo, diante da urgência e relevância da situação
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que é a paralisação do serviço público, pode apresentar projeto de lei ou mesmo medida
provisória após negociação com os interessados, com o que concordamos.
Mas apesar de utilizar argumentos consistentes para defender sua posição,
consideramos que o referido autor tem um posicionamento um tanto ingênuo ou utópico
quanto à forma como o Estado deveria se colocar para dialogar e negociar com os
servidores grevistas de forma a impedir ou encurtar uma greve no serviço público.
Embora o trecho seja longo, vale a pena registrar o que escreveu Silva:
Se o servidor público podia sindicalizar-se e praticar a greve,
como negar-lhe a consequência maior destes dois institutos – o
poder de negociação? Como se podia entender esta lógica de
cabeça para baixo do Direito do Trabalho brasileiro? O que se
mantinha atrás desta concepção era o mito do Estado unilateral,
absolutista e autoritário. Agora, este mesmo Estado vai ter de
descer de seu pedestal e negociar com os servidores, enfrentar
as greves com o diálogo e não com a polícia, admitir que pode
estabelecer melhoria de salário sem lei que o autorize. Enfim,
vai aprender a ser flexível e inteligente. E vai também perceber
que a melhor maneira de defender o patrimônio público não é a
intransigência, não é recorrer em todas as ações e empurrar
obrigações, mas sim ter uma atitude negocial inteligente que
mate ações no nascedouro, principalmente com seus servidores,
tornando-se um meio de paz social e não de demandas e
insatisfações (2008, p. 143-144, grifos nossos).

Também entendemos que essa deveria ser a atuação do Estado nas negociações
com servidores em greve, mas não é isso que a realidade nos mostra. No processo que
está sendo analisado, por exemplo, foi a União que propôs a ação contra a entidade
representativa dos servidores, preferindo a via judicial à negociação para encerrar a
greve e, inclusive, pedindo a prisão do servidor que presidia a Associação como forma
de fazer cumprir a decisão liminar. Este “mito do Estado absolutista e autoritário”, de
que nos fala Silva (2008), está muito distante de desaparecer.
Voltando, portanto, ao processo propriamente dito contra a Associação de
Servidores do Arquivo Nacional, em relação aos fatos alegados, a União afirma que as
negociações do governo com os servidores ainda estavam andamento, o que tornaria a
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greve abusiva. A Assan, em petição, esclarece que havia uma promessa do Ministério
do Planejamento desde junho em estender a GSISTE (Gratificação Temporária das
Unidades Gestoras dos Sistemas Estruturadores da Administração Pública Federal) a
todos os servidores do Arquivo Nacional através de medida provisória, que acabou
sendo publicada durante a greve (MP 441 de 29 de agosto de 2008). Mas essa citada
negociação não incluía a outra reivindicação dos servidores: o plano de carreiras.
A prova de que não estavam em andamento as negociações sobre o plano de
carreiras é o fato de que foi criado pelo Ministério do Planejamento, em 9 de dezembro
de 2008, um Grupo de Trabalho11 para discutir a situação funcional do Arquivo
Nacional, sendo essa outra conquista da greve, além da citada MP. Como demonstram
as cartas anexadas ao processo, as tentativas de negociação com o Planejamento, a Casa
Civil e a Direção do AN foram frustradas (p. 154 a 157 do processo). Inclusive uma das
bandeiras da greve, como se depreende do comunicado entregue pela Assan à Direção
do AN, era a abertura das negociações sobre o plano (p. 158 do processo). No
encerramento da greve, os representantes dos servidores e a Direção empreendem
negociação da qual resulta um termo de acordo, que, no entanto, não foi cumprido,
como se comentará adiante.
Parece-nos evidente que nesse ponto não restou fato comprovado que o
movimento dos servidores grevistas do Arquivo Nacional teria violado o artigo 3º da lei
nº 7.783/89, não apenas em função das provas presentes no processo, mas sobretudo em
razão de não haver regulamentação de negociação coletiva no serviço público, conforme
entendimento doutrinário exposto acima.
3.2. Greve não deflagrada por entidade sindical

A União Federal alega também, na petição inicial da ação contra a Assan, que
houve “ausência de convocação por parte da entidade sindical” (p. 8 do processo), tendo
sido violado o artigo 4º da lei nº 7.783/89 quando da deflagração da greve. Segundo este
artigo, “caberá à entidade sindical correspondente convocar, na forma do seu estatuto,
assembleia geral que definirá as reivindicações da categoria e deliberará sobre a
paralisação coletiva da prestação de serviços”.

11

Portaria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão de 8/12/2008, publicada no DOU, seção
2, de 9/12/2008, p. 43 e 44.
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Primeiramente é importante contextualizar o surgimento da Associação de
Servidores do Arquivo Nacional. Ela foi fundada em 1985, numa época em que não era
permitida a sindicalização do servidor público. Uma de suas finalidades previstas no
estatuto da entidade é “representar os servidores do Arquivo Nacional nas suas
reivindicações coletivas e individuais” (art. 5º, II do Estatuto da Assan).
Os servidores públicos só passaram a poder se organizar em sindicatos com a
promulgação da Constituição Federal de 1988. Até essa data, muitas associações de
servidores foram criadas em diversos órgãos, como uma forma de burlar a proibição
legal e organizar politicamente a categoria. Nessa época, pode-se dizer que, na prática,
essas associações funcionavam como sindicatos.
Muitas delas, inclusive, com a mudança introduzida pela CF de 1988, tornaramse sindicatos, como, para citar apenas dois exemplos, o Sindicato Nacional dos
Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes), que antes era Associação
Nacional; e o Sindicato dos Servidores de Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em
Saúde Pública (Asfoc-SN), fundado em 1976 sob o nome de Associação dos Servidores
da Fundação Oswaldo Cruz (Asfoc). O Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público
Federal no estado do Rio de Janeiro, o Sintrasef, que representa os servidores do
Arquivo Nacional, foi fundado em 1989, existindo paralelamente à Assan e organizando
as lutas dos servidores em conjunto com esta entidade.
Como já foi dito, a lei nº 7.383/89 passou a ser aplicada por analogia aos casos
de greve dos servidores públicos depois da decisão do STF. Contudo, trata-se da lei de
greve da iniciativa privada. Assim, ao aplicá-la ao setor público, devem-se considerar
suas especificidades, para além daquelas já introduzidas no acórdão pelo Supremo.
Como os servidores públicos foram proibidos de ter sindicatos até a Constituição
Federal de 1988, muitas das associações que surgiram dessa proibição, mesmo hoje
existindo os sindicatos, seguem representando legítima e legalmente os servidores.
Assim, entendemos que o termo “entidade sindical” previsto no artigo 4º da lei
nº 7.383/89 não pode ser interpretado analogicamente de forma estrita, mas sim deve
contemplar essa realidade específica do serviço público. Esse é outro dos problemas
existentes quando da aplicação da lei nº 7.783/89 – feita para a realidade do setor
privado – aos casos de greve no serviço público, que possui as suas particularidades.
Caberá ao intérprete, ao magistrado e aos próprios cidadãos envolvidos tentar adaptar da
melhor maneira essa lei à situação dos servidores públicos, de forma a coibir exigências
desmesuradas.
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Por outro lado, em relação à discussão sobre a determinação do sujeito ativo da
greve, nos filiamos à corrente segundo a qual o titular do direito de greve não é o
sindicato, mas sim os trabalhadores. Entendemos que a legitimidade ativa para a greve
seria também do sindicato, mas não só dele. Isso porque, infelizmente, existem hoje
sindicatos que, ao contrário do que é o seu papel, são alheios aos interesses da categoria.
Para que

não

restem

dúvidas

sobre nossa posição,

defendemos

a

representatividade das entidades sindicais, mas, ao mesmo tempo, acreditamos que a
base dos trabalhadores deve ter o direito de decidir por uma greve se o seu sindicato não
cumprir seu papel de mobilizador e defensor dos interesses da categoria. A própria lei nº
7.783/89, em seu artigo 4º, § 2º, prevê a possibilidade de que, na ausência da entidade
sindical (e por que não entender como omissão?), servidores interessados reunidos em
assembleia podem deliberar sobre a paralisação coletiva da prestação de serviços,
constituindo uma comissão de negociação.
No caso concreto que está sendo analisado, entendemos que, se tivesse havido
omissão do Sintrasef em organizar a categoria e liderar a greve, a Associação de
Servidores do Arquivo Nacional teria o direito de fazê-lo, mas não foi isso o que
aconteceu, pois, o sindicato estava também à frente da greve. Uma das alegações da
União é que o Sintrasef não só não participou da greve, como estaria contra a mesma.
Mas a nota da Assan, incluída na liminar e na sentença pelo juiz, que expressa as
divergências entre as entidades é de 17 de julho de 2008, mais de um mês antes da
deflagração da greve (p. 27 do processo). Depois dessa nota, houve acordo entre o
sindicato e a associação, como mostra panfleto na página 147 do processo. E, acima de
tudo, o Sintrasef convocou e dirigiu – em conjunto com a Assan – a assembleia que
deliberou pela greve (ata de fl. 140 do processo).
Segundo os documentos anexados ao processo – desconsiderados, no entanto,
pelo magistrado – é possível perceber que, em um primeiro momento, o Sintrasef não
apoiou o movimento de servidores do Arquivo Nacional, mas quando da deflagração da
greve, já havia mudado de posição devido à pressão da categoria. Segundo informação
constante do site do sindicato em 26 de agosto de 2008, primeiro dia da greve, e
anexada ao processo pela União (p. 50 do processo):
A greve é resultado de um forte sentimento de unidade dos
servidores

do

AN,

que

exigiram que

suas entidades

representativas, Sintrasef e Assan, colocassem suas diferenças
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de lado para juntos concentrarem forças contra o verdadeiro
inimigo que é o governo federal.

Diante de tudo o que foi dito, consideramos que o movimento dos servidores
grevistas do Arquivo Nacional não violou o artigo 4º da lei nº 7.783/89, uma vez que, de
fato, a entidade sindical que representa os servidores comandou a greve.
3.3. Suposta restrição de acesso à entrada do órgão pelos servidores
grevistas

Na petição inicial da ação declaratória de abusividade de greve proposta pela
União, outro argumento utilizado para fundamentar o pedido foi o de que haveria “no
movimento em questão a nítida intenção de constranger e violar os direitos e garantias
fundamentais daqueles que optaram por não aderi-lo” (p. 10 do processo). Dessa forma,
segundo a autora, os servidores grevistas iriam violar o artigo 6º, § 1º e § 3º.12
Aqui, mais uma vez, estamos diante de uma divergência quanto aos fatos
alegados, que não tinham sequer acontecido ainda, já que a petição inicial e a liminar
concedida pelo juiz datam do dia 25 de agosto de 2008, um dia antes da greve começar.
A União argumenta sobre essa “intenção de constranger e violar direitos e garantias
fundamentais” com base no comunicado feito pelo presidente da Assan em 21 de agosto
de 2008 à Direção-Geral do Arquivo Nacional informando sobre o início da greve em
26 de agosto e dizendo: “durante a greve, serão permitidas apenas as entradas de
ocupantes de cargos DAS e de funcionários terceirizados” (p. 158 do processo).
Em petição (p. 224 do processo), a Associação esclarece que
A comunicação entregue pela Assan à direção (f. 10) não se
referia a proibição ou permissão de acesso ao AN, mas sim à
abrangência da greve, conforme foi discutido e deliberado na
assembleia (ata à fl. 140). De acordo com essa deliberação,
estabeleceu-se o entendimento que a greve não abrangeria os
ocupantes de cargos D.A.S. (por sua condição especial) e

12

§ 1º Em nenhuma hipótese, os meios adotados por empregados e empregadores poderão violar ou
constranger os direitos e garantias fundamentais de outrem. § 3º As manifestações e atos de persuasão
utilizados pelos grevistas não poderão impedir o acesso ao trabalho nem causar ameaça ou dano à
propriedade ou pessoa.
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terceirizados, por seu vínculo de trabalho ser com as empresas
contratadas.

Ainda quanto às provas, vê-se no processo (p. 177 e 178 do processo) que os
oficiais de justiça não relatam terem encontrado obstruções ou atestam a livre entrada
no órgão. E a quase totalidade dos e-mails (p. 180 e seguintes do processo), anexados
pela União, “relatando constrangimentos sofridos e ameaças”, são de data anterior à
greve, não podendo, portanto, atestar o que se pretende. Muitos desses e-mails,
inclusive, reproduzem um mesmo texto-padrão. Ainda assim, esses documentos não
foram considerados pelo juiz ao longo do processo, nem mesmo na sentença, que tem o
mesmo teor da decisão liminar.
Segundo Carvalho (2005), um dos principais abusos cometidos no exercício do
direito de greve é a participação dos trabalhadores em piquetes que impedem a entrada
de outros à empresa ou em “arrastões” que retiram do local aqueles que não aderiram à
paralisação. Para o autor, os piquetes são uma forma de pressão dos trabalhadores sobre
aqueles que não paralisaram ainda seu trabalho e são importantes para a manutenção do
próprio movimento. Carvalho (2005) afirma que os “piquetes” serão permitidos como
modo de aliciamento para a adesão à greve, desde que não ofendam as pessoas ou
venham a impedir o acesso do trabalhador ao serviço.
Os vídeos anexados ao processo pela União (envelope na p. 57 do processo), ao
mesmo tempo em que mostram os “piquetes”, permitem também visualizar grande
movimento de pessoas, de carros, caminhões e outros veículos de serviço nas entradas
do Arquivo Nacional, deixando claro que a presença de faixas e pessoas não impedia os
acessos ao órgão.
Outro abuso muito comum no processo da greve, citado por Carvalho (2005), é
o constrangimento feito pela empresa para que os empregados não participem da greve.
Uma das questões por nós colocada na análise da greve dos servidores públicos federais
do Arquivo Nacional – mas não só deste órgão – é se o ingresso de ações judiciais
declaratórias de abusividade de greve por parte da União não seria em si
constrangimento aos trabalhadores para o retorno ao trabalho e mesmo um impedimento
ao direito de greve. A Justiça Federal tem a competência para declarar a greve ilegal,
mas, por outro lado, ela não pode julgar o mérito das reivindicações dos servidores e
obrigar o Poder Público a cumpri-las. Parece haver uma desigualdade na balança.
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Para finalizar, gostaríamos de apresentar um posicionamento acerca dessa
questão que está sendo aqui tratada, acerca da compatibilização entre o direito
individual de trabalhar durante uma greve e o direito coletivo de greve. Concordamos
com Lychowski quando afirma:
Se, por um lado, é certo que a democracia pressupõe a
prevalência da vontade da maioria, sem que isso gere
desrespeito à vontade da minoria, por outro, entendemos que no
contexto específico de um movimento paredista, a possibilidade
de um trabalhador individualmente não aderir à greve, e em
decorrência disso trabalhar, pode constituir uma ameaça real
de esvaziamento do direito de greve (2005, p. 73, grifos
nossos).

Sem dúvida, a pressão exercida pelos trabalhadores para que o empregador
atenda às suas reivindicações será mais forte se a paralisação das atividades contar com
o máximo de adesão da categoria. Entendemos, no entanto, que essa percepção de que o
direito coletivo de greve está acima das vontades (e medos) individuais vai depender de
um desenvolvimento na consciência política dos trabalhadores enquanto classe,
levando-os à compreensão de que eles têm mais a ganhar do que a perder.
4. Termo da greve e suas consequências

A greve dos servidores do Arquivo Nacional encerrou-se no dia 3 de setembro
de 2008, após a celebração de um acordo assinado por representantes dos servidores e
da Direção do órgão. Assim dizia o acordo:13
Aos dois dias do mês de setembro de dois mil e oito, na sala de
reunião da Direção-Geral do Arquivo Nacional, reuniram-se o
Diretor-Geral, Sr. Jaime Antunes da Silva, a CoordenadoraGeral de Gestão de Documentos, Sra. Maria Izabel de Oliveira,
o Coordenador-Geral de Administração, Sr. Renato Diniz, o
Diretor da Condsef, Sr. Patrick Galba, a Diretora do Sintrasef-

13

Retirado de <http://www.assan.com.br/?p=766>.
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RJ, Sra. Rosina Iannibelli, o Presidente da Assan, Sr. Nilzo
Lacerda Sobrinho, o Diretor da Assan, Sr. Eduardo Lima de
Oliveira, e os representantes escolhidos em assembleia dos
servidores realizada neste mesmo dia, os Srs. José Ivan Calou
Filho e Carlos Frederico Coelho Bittencourt Silva, e discutiram
os seguintes termos para serem submetidos à assembleia dos
servidores do Arquivo Nacional.

1.

O Diretor-Geral se compromete, por ocasião de

sua ida à Casa Civil no próximo dia quatro de setembro, a
solicitar agenda específica para negociação do Plano de
Carreira do AN.

2.

As representações da Direção do Arquivo

Nacional e dos servidores se comprometem a formar uma
comissão paritária com seis integrantes para discutir a
construção de uma proposta comum de Plano de Carreira, no
prazo máximo de quinze dias após o encerramento da greve.

3.

Os dias parados serão objeto de negociação entre

o Sintrasef, a Condsef e o Ministério do Planejamento e não
haverá desconto até o final da referida negociação.

4.

A Direção-Geral se compromete a encaminhar à

AGU-RJ a declaração do Sintrasef, entregue em dois de
setembro, de que o Sindicato se responsabiliza pela greve dos
servidores do AN desde vinte e seis de agosto, bem como o
presente termo, com o objetivo de encerramento da ação
judicial movida contra a Assan.
O presente termo de compromisso terá validade a partir da
aprovação pelos servidores, em assembleia geral a ser realizada
no dia três de setembro, do encerramento da greve e retorno ao
trabalho no dia quatro de setembro de dois mil e oito. (Grifos
nossos)

É importante mencionar que nenhum dos quatro pontos com os quais a Direção
do órgão se comprometeu foi cumprido. Não houve agenda específica de negociação do
plano de carreiras na Casa Civil; não houve a construção de uma proposta comum de
plano de carreiras, já que o Grupo de Trabalho interno formado entre servidores e
Direção foi encerrado sem conclusão; o ponto dos dias da greve foi cortado; e a ação

68

Acesso Livre n. 3 jan.-jun. 2015

judicial aqui analisada não foi encerrada após a assinatura do termo de compromisso,
tendo a Assan sido condenada ao final do processo, e a greve declarada ilegal. Em
petição (p. 220 do processo), a Assan pede a homologação do referido termo de acordo
e a extinção do processo movido contra ela, com resolução do mérito, nos termos do art.
269, III do CPC, mas o magistrado não considerou isso em sua sentença, que possui o
mesmo teor da medida liminar.
Como conquistas obtidas com a greve, podemos elencar a extensão da GSISTE
(Gratificação Temporária das Unidades Gestoras dos Sistemas Estruturadores da
Administração Pública Federal) a todos os servidores do Arquivo Nacional; a instalação
de um Grupo de Trabalho no Ministério do Planejamento para discutir a situação
funcional do AN (que, no entanto, não teve resultados práticos) e – porque não? – um
avanço na consciência e organização política dos servidores, avanço esse difícil de ser
medido, mas que decorre da experiência pedagógica da luta.
Como toda greve, essa também teve seus ônus, mais pesados do que a categoria
poderia imaginar: não pagamento dos dias de greve apesar do acordo firmado de que
não haveria desconto nos salários, como já foi dito; e um enfraquecimento, em um
primeiro momento, da mobilização dos servidores, que levaram quase quatro anos para
empreender nova greve.14
5. Conclusões

Esse artigo teve como objetivo debater a questão do direito de greve no serviço
público sob um enfoque jurídico, a partir de um estudo de caso: a greve dos servidores
do Arquivo Nacional ocorrida entre os dias 26 de agosto e 3 de setembro de 2008 e seus
desdobramentos processuais.
Umas das primeiras conclusões no tocante a esse tema é que a greve se afigura
como uma conquista, um direito conquistado, e não concedido, não só pelos
trabalhadores da iniciativa privada como também pelos do serviço público, que mesmo
diante das proibições legais, não desistiram de lutar por seus direitos.

14

A greve de 2012 tinha como bandeiras a conquista do plano de carreiras, ainda não alcançada, e a
mudança da Direção-Geral do Arquivo Nacional, que permanece a mesma até hoje. Nesta greve, mais
uma vez a União ingressou com uma ação judicial, mas a Justiça não declarou o movimento ilegal.
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Nesse sentido, é importante mencionar que a atual Constituição Federal – não à
toa qualificada de Cidadã – avançou em relação às Constituições anteriores, ao
reconhecer a greve dos servidores públicos como um direito.
No entanto, ainda que a Carta Magna tenha alçado ao patamar de direito a greve
do servidor público – prevista no artigo 37, VII – a lei que deveria ser promulgada pelo
Legislativo regulamentando a greve – e exigida pelo texto constitucional – até hoje não
foi editada. E por muito tempo se compreendeu que esse artigo não tinha eficácia até
que tal lei fosse elaborada. Entendiam assim não só doutrinadores, mas também o
Supremo Tribunal Federal. Ainda assim, o movimento dos servidores públicos não se
calou, pois como afirma Carvalho (2005, p. 94), “greves não são feitas porque leis
autorizam; elas são feitas porque constituem último meio de resistência”.
Finalmente em 2007, com a mudança de entendimento do Supremo, o tribunal
decidiu, no julgamento de três casos concretos, não apenas declarar a omissão
legislativa acima mencionada, mas utilizar a lei nº 7.783/89 – a lei de greve da iniciativa
privada – para as situações de greve dos servidores públicos, não se restringindo apenas
às categorias representadas, mas com efeitos erga omnes. Com essa decisão, o STF
parecia enfim possibilitar de fato o exercício do direito de greve do servidor público.
No entanto, o que temos visto acontecer, após esse julgamento pelo Supremo em
2007, é uma enxurrada de processos judiciais propostos pelo Poder Executivo contra as
greves que desde então eclodiram e continuam a eclodir, sendo a dos servidores do
Arquivo Nacional uma das primeiras a sofrer com a judicialização do movimento
grevista. E o que mais chama a atenção é o fato de essas ações ocorrerem no transcurso
de um governo comandado por um partido que surgiu exatamente da luta operária por
melhores condições de trabalho.
Embora reconheçamos o avanço na mudança de entendimento do Supremo –
passando a aplicar, com adaptações, a lei nº 7.783/89 aos casos de greve de servidores
públicos –, entendemos que ainda é grande a distância para que o exercício desse direito
esteja realmente assegurado.
Nesse artigo, pretendeu-se debater se houve de fato abuso do direito de greve
por parte dos servidores do Arquivo Nacional e, por outro lado, se a ação declaratória de
abusividade de greve movida pela União Federal contra a Associação de Servidores do
Arquivo Nacional feria ou não o direito de greve de tais servidores públicos.
Com base no exposto, concluímos que, se realmente houve algum abuso no
exercício do direito de greve por parte dos servidores do AN – o que, segundo nossa

70

Acesso Livre n. 3 jan.-jun. 2015

argumentação, no entanto, não podemos afirmar –, as medidas tomadas pela União
foram de uma gravidade ainda maior, marcadas pela desproporcionalidade.
Medidas como se negar a negociar com os servidores; propor ação declaratória
de abusividade de greve contra a Associação dos Servidores; solicitar a prisão do seu
presidente; exigir cobrança da multa diária equivalente a aproximadamente cinco vezes
a arrecadação mensal da Associação e ainda cortar o ponto dos grevistas, são, a nosso
ver, uma afronta aos direitos constitucionais de associação e organização dos
trabalhadores e também ao direito de greve. Quem sabe um dia, como escreveu Silva
(2008, p. 143-144), possamos ver o Estado “descer de seu pedestal e negociar com os
servidores, enfrentar as greves com o diálogo e não com a polícia”. Esperamos que esse
dia não tarde a chegar.
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Resumo: Este artigo é um esforço de análise do processo de flexibilização das relações

de trabalho ocorrido no Brasil através do uso indiscriminado de mão de obra
terceirizada, especialmente no sistema bancário, expandido e intensificado a partir dos
anos 1990, quando o processo de terceirização assumiu um caráter paradigmático nas
organizações empresariais brasileiras. Pretendemos, portanto, analisar a expansão do
processo de substituição de trabalhadores diretos por trabalhadores terceirizados, bem
como seus reflexos na organização do trabalho, na remuneração e proteção dos
trabalhadores e na sua organização sindical. Este trabalho pontua alguns dos principais
aspectos observados ao longo de mais de duas décadas de adoção do paradigma
terceirizante no trabalho bancário brasileiro, entre os quais: o uso intensivo de mão de
obra terceirizada em atividades essenciais ao trabalho nos bancos, o deslocamento
massivo de trabalhadores da categoria bancária para empresas terceirizadas e mesmo
um movimento inusitado de inflexão da prática terceirizante em um importante banco
estatal.
Palavras-chave: Flexibilização; terceirização; desterceirização.

___________________________________
Intensification of work in the Brazilian banking system: from outsourcing to
de-outsourcing

Abstract: This article is an effort to analyze the easing process of labor relations

occurred in Brazil through the indiscriminate use of outsourced labor, especially in the
banking system, expanded and intensified from the 1990s, when the process of
outsourcing has taken on a character paradigmatic in Brazilian business organizations.
We intend, therefore, to analyze the expansion of replacement process (direct workers
for contract workers), as well as its impact on the organization of work, remuneration
and protection of workers and their trade union organization. This paper highlights
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some of the main aspects observed over more than two decades of adoption of
outsourcing paradigm in the Brazilian banking work, including: the intensive use of
outsourced labor in bank’s core activities, the massive displacement of banking workers
for contractors and even an unusual movement of inflection of outsourcing practice in a
important state bank.
Keywords: Flexibility; outsourcing; de-outsourcing.

1

Introdução

A

implantação do padrão flexível nas relações de trabalho, iniciada nos anos
1970 com o intenso processo de reestruturação produtiva nos países
industrializados e posteriormente expandido para os países periféricos,

incluiu entre os seus instrumentos um uso sistemático da subcontratação de empresas e
de trabalhadores, que no Brasil recebeu o nome de terceirização. Essa nova forma de
organizar o trabalho permitiu às empresas maior facilidade para contratar e também
dispensar empregados, sem arcar com os custos trabalhistas previstos na Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT) e aumentando um tipo de emprego temporário ou por
tempo determinado. Os resultados imediatos desse tipo de estratégia têm sido,
principalmente no Brasil, precariedade no emprego e na remuneração, e fragilização da
atividade sindical. A terceirização rapidamente se tornou uma estratégia globalmente
utilizada, expandindo-se por quase todos os setores da economia (TEIXEIRA;
PELATIERI, 2009).
Esse tipo de contratação de mão de obra foi concebida inicialmente como um
meio de permitir às empresas concentrarem-se em suas atividades principais, deixando a
cargo de outras empresas especializadas o dever de realizarem, de forma autônoma,
aquelas atividades consideradas periféricas, que não representassem a sua atividade-fim.
É um processo em que, seguindo a tendência de horizontalização do modelo flexível
implantado pela reestruturação produtiva, se transferem ou se delegam para outras
empresas funções ou atividades realizadas anteriormente no interior das empresas
principais, como etapas do processo produtivo de um bem ou serviço, seja total seja
1

Este artigo foi escrito a partir dos resultados das pesquisas para dissertação de mestrado e tese de
doutorado defendidas, respectivamente, em 2009 e 2014, no PPGSA-UFRJ.
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parcialmente, ou atividades consideradas de apoio, caso da limpeza, vigilância,
transporte, alimentação etc. (AUGUSTO JÚNIOR et al, 2009).
Essa forma de gestão é mundialmente denominada subcontratação ou
externalização, sendo chamada de terceirização tão somente no Brasil, o que, segundo
Carelli (2003), é uma denominação “infeliz” e “emblemática”. Para o autor,
terceirização significa ceder alguma coisa a “terceiro”, e se há um terceiro, deve haver
um “primeiro” e um “segundo”. Na subcontratação, ainda segundo o mesmo autor, há a
entrega de determinadas atividades de uma empresa à outra, ou seja, existem apenas
dois sujeitos na relação jurídica. A denominação “terceirização”, portanto, “indica que
os empresários brasileiros mais estavam interessados em repassar a outra empresa
(terceira) os ônus e encargos da relação trabalhista tomada com seu trabalhador
(segundo)”, diz Carelli.
Terceirização das atividades bancárias

A expansão da terceirização no sistema bancário brasileiro iniciou-se pelas
atividades não bancárias, como limpeza, segurança, manutenção de prédios, transporte
de malotes e restaurantes. Essa estratégia de gestão adotada inicialmente pelos bancos
pode ser caracterizada como um repasse para empresas especializadas de atividades
periféricas, que não representam o negócio principal das empresas. No entanto, a
terceirização se estendeu posteriormente a outras áreas do setor bancário, ainda que não
atingisse a área de negócios dos bancos, seu foco central. Essas tarefas, mesmo que não
agreguem valor à atividade bancária, não deixam de ser consideradas também como
trabalho bancário. Não obstante, com a intensificação do processo de terceirização no
sistema bancário, essa estratégia gerencial chegou a um nível tão extremado que mesmo
a área negocial dos bancos experimentou o paradigma terceirizante, seja através da
contratação desse tipo de mão de obra, seja por meio do repasse de serviços bancários
para empresas terceiras. O setor de informática dos bancos (digitação, programação,
cadastramento), considerado área de suporte, seguiu a tendência da terceirização, assim
como atividades de numerário, confecção e entrega de talões de cheque e compensação
de cheques (algumas dessas atividades já não existem mais ou estão em vias de ser
extintas no sistema bancário, resultado do avanço no desenvolvimento das novas
tecnologias da informação). Em alguns casos, a terceirização se expandiu por quase
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todo trabalho bancário, até mesmo funções consideradas essenciais e de extrema
confiança (DRUCK et al, 2002; LARANGEIRA, 1997).
Com o advento e a intensificação da terceirização, os bancos transferiram uma
parte das atividades anteriormente desenvolvidas por bancários para outras empresas, o
que normalmente precariza as condições em que é executado o trabalho, uma vez que as
relações trabalhistas dos terceirizados não são reguladas pelas normas da Convenção
Coletiva de Trabalho Bancário. Segundo Segnini (1999), na comparação dos processos
de trabalho das empresas terceirizadoras com os mesmos processos realizados nos
bancos e levando-se em conta o uso das mesmas tecnologias implantadas tanto nesses
como naquelas, foi possível observar redução de custos e índices de produtividade mais
elevados nas terceirizadoras. A precarização do trabalho terceirizado em comparação às
mesmas tarefas realizadas nos bancos é o reflexo da intensificação do trabalho, de
jornadas de trabalho mais longas, de frequentes horas extras e de salários relativamente
inferiores.
O elevado nível de desemprego no setor bancário no período pós-reestruturação
possibilitou que muitos bancários, mão de obra formada e qualificada na própria
atividade bancária, fossem contratados pelas empresas que passaram a executar os
serviços anteriormente executados nos bancos. No entanto, esses trabalhadores foram
contratados sob condições precárias, sobretudo no que diz respeito aos direitos
trabalhistas. De acordo com Segnini (1999), em uma empresa terceirizada de
compensação de cheques, 95% dos seus quatro mil funcionários já haviam trabalhado
em bancos anteriormente, sendo que o salário de um compensador nessa empresa
representava 33% do salário de um banco estatal para a mesma função, e 70% em um
banco privado estrangeiro. Essa foi uma prática recorrente no período da pósreestruturação do setor, segundo o movimento sindical dos bancários. Esse período foi
marcado por um processo em que os bancos promoviam demissões massivas, mas
muitos trabalhadores dispensados continuavam frequentemente a prestar serviços para o
mesmo banco no qual trabalharam, contudo, contratados de forma precária por uma
empresa terceirizadora.
O jornal do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro, em 1994, publica
reportagem acerca de uma empresa prestadora de serviços que publicara anúncio em um
jornal local em que comunicava estar selecionando bancários para contratação futura
que executassem funções de caixas temporários, para o que exigia experiência
comprovada em carteira de, no mínimo, dois anos no sistema online, além de terem sido
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desligados recentemente do trabalho bancário. Na mesma reportagem, o então
presidente do Sindicato indagava a razão pela qual empresas não ligadas ao setor
bancário estavam interessadas em contratar ex-bancários, ao mesmo tempo em que as
instituições bancárias promoviam demissões em massa.2
Como tratamos em trabalhos anteriores (OLIVEIRA, 2009; 2014), esse foi o
período em que o setor bancário investiu pesadamente em inovações tecnológicas e, ao
mesmo tempo, implementou um amplo processo de corte de pessoal. Tanto a pesquisa
de Segnini (1999), quando a reportagem denúncia do jornal sindical carioca nos
remetem ao tema abordado em Oliveira (2014), quando afirmamos que, ao contrário de
grande parte das análises e mesmo do entendimento de setores do sindicalismo
bancário, não foram as novas tecnologias que promoveram o desemprego no setor
bancário. Para além da discussão proposta naquele trabalho, se no mesmo período em
que os bancos promoviam demissões em massa outras empresas, não ligadas ao sistema
bancário, selecionavam e contratavam esses mesmos trabalhadores, não é razoável
afirmar que as novas tecnologias substituíram a mão de obra bancária. Segundo Sanches
(2006), observou-se nesse período que o número de trabalhadores subcontratados para a
realização de serviços bancários terceirizados apresentou crescimento, em contraste com
a redução do emprego nos bancos. As novas tecnologias, portanto, possibilitaram, ou ao
menos facilitaram, a implantação de uma nova lógica da organização empresarial no
sistema bancário. A difusão tecnológica possibilitou o deslocamento dos trabalhadores
para fora dos bancos, sem que a manutenção e a alimentação dos sistemas bancários
fossem prejudicadas. Significa dizer que a difusão tecnológica e a expansão do
paradigma terceirizante estão intimamente ligados. Resta evidente que a terceirização é
a grande responsável pela diminuição da categoria bancária, não as novas tecnologias,
que são nada além de ferramentas utilizadas na implantação e expansão do trabalho
bancário reestruturado.
Segundo Sanches (2006), a terceirização de atividades como a retaguarda e a
compensação, tarefas que passaram a ser executadas fora do ambiente dos bancos, foi
facilitada pela expansão das novas tecnologias da informação. Mesmo executadas em
locais e empresas distintas, as etapas do trabalho tornaram-se articuladas de forma a
viabilizar o fechamento contábil diário, o que a autora classifica como “uma espécie de
produto final dos processos de trabalho nos bancos” (2006, p. 21). A conexão eletrônica

2

“Empresa terceirizadora procura”. Diário Bancário, 7 de julho de 1994.
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entre as empresas terceirizadas e o sistema central dos bancos possibilitou que a
execução dos serviços bancários fosse realizada externamente ao ambiente bancário sem
prejuízos à troca de dados, estabelecendo novas bases para a operacionalização das
atividades bancárias de retaguarda e compensação. A geração e o envio ao banco de
arquivos eletrônicos contendo todos os dados acerca das transações bancárias efetivadas
pelos usuários do sistema e a totalização do movimento diário finalizam o processo de
trabalho realizado em uma empresa terceirizada, diz ainda Sanches (2006), sem o qual
não se completa o ciclo produtivo diário do trabalho bancário.
A terceirização tende a ocorrer mais acentuadamente sobre as atividades de
baixa qualificação e de trabalho intensivo. As empresas utilizam-se de tal estratégia para
se desobrigarem de arcar com os custos de remuneração e benefícios de trabalhadores
protegidos pela legislação e amparados por um sindicalismo atuante. Os bancos
transferiram

amplamente

às

empresas

terceirizadas

serviços

vinculados

aos

trabalhadores da base da pirâmide de cargos e salários da categoria bancária que, no
entanto, são fundamentais para a efetivação das operações financeiras. Por outro lado,
as atividades desempenhadas por profissionais especializados, cuja contratação
demandaria o pagamento de elevados salários e, principalmente, altos investimentos em
treinamento, também seguem a tendência da terceirização (DIEESE/CUT, 2011;
LARANGEIRA, 1997).
A intensificação do processo de terceirização no sistema bancário ocorreu a
partir da metade dos anos 1990, quando atividades até então realizadas no ambiente
bancário e por trabalhadores bancários, como a retaguarda e a compensação, foram
repassadas pelos bancos a empresas terceirizadas. Com o desenvolvimento e expansão
do processo terceirizante, outras atividades bancárias seguiram o mesmo caminho, tais
como: telefonia, recepção, teleatendimento, cobrança, análise de crédito, tecnologia da
informação etc. As atividades de retaguarda e compensação, no entanto, ainda que
sejam atividades essenciais ao trabalho bancário, foram terceirizadas na quase totalidade
dos bancos (SANCHES, 2006).
No início do processo de terceirização de atividades essenciais ao trabalho
bancário, as empresas terceirizadas contratavam preferencialmente ex-bancários.
Segundo o relato de um gerente de Recursos Humanos (RH) de uma empresa
terceirizadora de serviços de compensação, o perfil profissional desejado pela empresa
era de trabalhadores oriundos do setor bancário, uma vez que o trabalho a ser executado
envolvia atividades idênticas àquelas anteriormente realizadas nos bancos, mudando tão
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somente o local de sua execução. Nesse sentido, ainda de acordo com o gerente de RH
de uma empresa terceirizada, 95% dos seus trabalhadores tinham experiência no
trabalho bancário (SANCHES, 2006).
No entanto, de acordo com Sanches (2006), a terceirização das atividades
bancárias pode ser dividida em dois momentos no que se refere ao recrutamento de sua
mão de obra. No primeiro momento, que compreende a segunda metade da década de
1990 e a primeira metade dos anos 2000, além da absorção de ex-bancários, as
contratações das empresas terceirizadas caracterizaram-se pela grande absorção de mão
de obra feminina. Nesse período, as empresas que executavam de forma terceirizada as
atividades bancárias tinham a necessidade de absorver os conhecimentos daqueles
trabalhadores com experiência na realização das tarefas do trabalho bancário.
No segundo momento, a partir de meados da década de 2000, ao contrário, não
mais era interesse das empresas terceirizadas contratar trabalhadores com experiência
no trabalho bancário, chegando ao ponto de esse tipo de experiência ser um critério de
eliminação de um candidato a uma vaga de emprego em empresas terceirizadas. Esse
tipo de trabalhador, passado o período de absorção dos conhecimentos que os exbancários detinham acerca dos processos de trabalho, tornaram-se uma ameaça, uma
vez que conhecem não apenas os processos de trabalho, mas também seus direitos e a
organização sindical. Tais conhecimentos representam um risco que as empresas
terceirizadas, e em certa medida também os bancos, não querem correr, uma vez que ter
trabalhadores

oriundos

de

uma

categoria

com

uma

representação

sindical

tradicionalmente forte e organizada pode acarretar a organização do local de trabalho e
a consequente reivindicação de melhores condições de trabalho e remuneração,
vantagens que as empresas terceirizadas não estão dispostas a oferecer. Por isso, o perfil
desejado por essas empresas passa a ser o de jovens ingressantes no mercado de
trabalho, além da manutenção do uso intensivo de mão de obra feminina (SANCHES,
2006).
Em qualquer dos casos, no entanto, desfaz-se o mito da especialização sempre a
justificar os processos terceirizantes. Dizem os empresários que, ao terceirizarem,
repassam determinadas etapas do processo de trabalho a empresas especializadas, o que
garantiria maior qualidade ao produto final. Ocorre que, como mostram os processos de
contratação de mão de obra para as empresas terceirizadas, quem detém o know how dos
serviços bancários são as empresas contratantes, não as contratadas. Se no primeiro
momento as empresas terceirizadoras contratavam os trabalhadores dispensados pelos
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bancos para se apropriarem de seus conhecimentos acerca dos processos de trabalho, no
segundo momento, quando não mais é vantajoso recorrer aos ex-bancários, são os
próprios bancos que se encarregam de ensinar os trabalhadores das prestadoras de
serviço a executarem os serviços contratados que, por sua vez, serão realizados no
sistema operacional da própria instituição bancária. Para tanto, os bancos fornecem
manuais e orientam sobre como operar seu sistema, por um lado, e monitoram passo a
passo a execução das tarefas, por outro lado (DIEESE/CUT, 2011).
Na medida em que os bancos não apenas recorrem a empresas que não detêm o
know how das atividades a elas repassadas, desconfigurando o preceito da
especialização que justifica a terceirização, mas também incluem no repasse atividades
que são mesmo essenciais ao processo de trabalho bancário, confirmam-se as denúncias
do movimento sindical dos bancários de que a terceirização no setor é, em grande parte,
contratação fraudulenta de mão de obra por empresa interposta. Para além da não
especialização das empresas e do repasse de etapas essenciais ao trabalho dos bancos às
empresas terceirizadas, outro aspecto da terceirização bancária sustenta a denúncia da
representação sindical, qual seja a subordinação dos trabalhadores terceirizados à
empresa contratante, bem como o controle exercido por esta sobre o processo de
trabalho da contratada. O controle que os bancos exercem sobre o trabalho das
terceirizadas pode ocorrer remotamente, através de relatórios online gerados pelo
sistema operacional do banco, como de forma direta, por meio do preposto do banco na
empresa terceirizada, quando o serviço é executado externamente, ou pelo chefe do
setor, quando os terceirizados trabalham nas dependências do banco (DIEESE/CUT,
2011; OLIVEIRA. 2009; 2014).
A terceirização no setor bancário é menos o repasse de etapas do processo de
trabalho a empresas especializadas que uma estratégia empresarial de redução de custos
através da intensificação do trabalho, seguindo a lógica de menos trabalhadores para
mais trabalho, e aviltamento de salários.
Ao não serem enquadrados na categoria bancária, os trabalhadores terceirizados
cumprem uma carga horária de trabalho de 44 horas semanais, frente às 30 horas
semanais da categoria bancária. Significa dizer que, somadas as suas cargas horárias
semanais, 34 trabalhadores terceirizados cumprem a mesma jornada de trabalho de 50
trabalhadores bancários, o que, em última instância, representa intensificação do
trabalho, uma vez que executam atividades semelhantes com jornadas de trabalho
distintas.
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O paradigma terceirizante, para além da questão financeira, é também uma
estratégia política, uma vez que ataca o poder de organização dos trabalhadores,
retirando-os da base de um sindicalismo forte e atuante. Com isso, não apenas os
trabalhadores terceirizados ficam desprotegidos, mas também o sindicalismo bancário é
afetado com a redução de trabalhadores na base da categoria que representam.
Uma dirigente sindical considera emblemática a forma como os bancos
expandiram a terceirização das atividades bancárias na década de 1990. Apesar de o
processo de terceirização datar dos anos 1980, quando os bancos contrataram empresas
prestadoras de serviços para a realização das atividades-meio, foi na década seguinte
que as atividades essenciais ao processo de trabalho bancário foram repassadas às
empresas terceirizadas. Mas o processo não ocorreu de forma gradual e negociada, ao
contrário, a terceirização das atividades essenciais ao trabalho bancário é quase um ato
simbólico, um posicionamento político. Os bancos terceirizaram de imediato as
principais etapas do processo de trabalho, em uma espécie de intimidação da
representação sindical, a mostrar que não haveria negociação e que aquela era uma
disputa em que já havia um vencedor.
De acordo com um dirigente da Confederação Nacional dos Trabalhadores do
Ramo Financeiro (CONTRAF-CUT), além do aspecto simbólico, o início do processo
de expansão da terceirização das atividades-fim teve o objetivo estratégico de atingir a
representação sindical e seu poder de mobilização, desarticulando os movimentos
grevistas organizados pelos sindicatos. Ao pararem a compensação, os movimentos
grevistas paravam o sistema bancário como um todo, pois mesmo que uma instituição
não quisesse aderir a uma determinada paralisação, paralisando a compensação do
Banco do Brasil, o Sindicato dos Bancários atingia todos os demais bancos, uma vez
que não havia troca de papéis. A partir da terceirização dessa atividade, as greves
bancárias não mais atingiram esse setor.3

3

A compensação e a troca de papéis no sistema bancário ocorriam através do Banco do Brasil. O Banco
A, por exemplo, não trocava papéis com o Banco B diretamente. O Banco A remetia os papéis ao Banco
do Brasil que, por sua vez, os repassava para o Banco B e vice-versa. Por isso que, ao parar a
compensação do Banco do Brasil, um movimento grevista parava o sistema bancário como um todo, uma
vez que não era possível realizar as trocas de papéis.
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Analisamos acima o movimento de expansão do processo terceirizante no
sistema bancário brasileiro como um todo. No sistema bancário estatal, o processo
seguiu as mesmas diretrizes, ainda que respeitando algumas peculiaridades inerentes às
instituições públicas. Trataremos, nessa seção, da expansão do paradigma terceirizante
em uma importante instituição bancária estatal, a Caixa Econômica Federal.
Por ser uma instituição pública, o banco em questão foi atingido não apenas pela
reestruturação do sistema bancário nacional, mas também pela reforma do Estado,
realizada durante a década de 1990. Com a adoção do receituário neoliberal, que visava
reduzir os gastos públicos e adotar uma menor interferência do Estado na economia, o
governo federal não mais realizou, naquele período, concursos públicos tanto na
administração direta como na indireta (FERREIRA; MISSE, 2007, p. 16). O resultado
dessa postura pôde ser sentido nas empresas públicas, principalmente os bancos, onde
diversos trabalhadores bancários do setor estatal foram substituídos por mão de obra
terceirizada. A terceirização na Caixa Econômica Federal se tornou prática corrente e
dissociada das atividades de apoio do setor, se expandindo ao ponto de “substituir mão
de obra direta por indireta” (DIAS, 2008, p. 9). Os trabalhadores terceirizados do banco
eram vinculados a empresas contratadas para a “execução de serviços contínuos e de
necessidade permanente da empresa”, e sua atuação ocorria no interior das instalações
da instituição (DIAS, 2008, p. 9) e sob o comando dos gestores do quadro funcional do
banco.
Em fins dos anos 1980 e início dos 1990, com a migração do sistema de Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para a Caixa,4 houve uma intensificação da
terceirização no setor de informática e processamento de dados nesta instituição, o que
não representou, no entanto, o início da terceirização no banco, uma vez que a prática
terceirizante já ocorria neste mesmo setor, devido à inadequação dos quadros de carreira
das grandes empresas estatais que não previam as novas funções que surgiam com o
avanço do processo tecnológico nas empresas (FERREIRA; MISSE, 2007, p. 16).

4

Anteriormente a esse período, as contas do FGTS eram divididas entre vários bancos públicos e
privados, sendo assim, fez-se necessária a contratação de muitos trabalhadores junto a empresas
terceirizadoras de mão de obra para executar a migração ou unificação do sistema, bem como para
atender o aumento da demanda por abertura de novas contas e da movimentação das já existentes
(FERREIRA; MISSE, 2007, p. 16).
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Significa dizer que na impossibilidade de contratar por meio de concurso público a
Caixa terceirizou o trabalhado de processamento de dados e de informática.
No entanto, a introdução de novas tecnologias, ainda que tenha sido responsável
por sua intensificação, não foi o marco inicial da introdução de mão de obra terceirizada
na Caixa. Desde o início da década de 1980, o banco utilizava esse tipo de mão de obra,
porém, em outros moldes. Segundo relatos de funcionários, a terceirização no banco,
nesse período, ocorria através da contratação de estagiários,5 tanto do ensino médio
(segundo grau à época) como do superior. Esses estudantes, que eram contratados pelo
banco a título de estágio, não realizavam tarefas condizentes com sua condição de
estagiários, ou seja, tarefas de aprendizagem que pudessem contribuir com sua
formação acadêmica, ao contrário, desempenhavam atividades semelhantes aos
funcionários do banco, recebendo, no entanto, remuneração bem inferior a estes, num
claro desrespeito à legislação trabalhista, além de distorção da figura do estagiário
(OLIVEIRA, 2009).
A terceirização atingiu vários setores nas agências da Caixa, bem como outras
tantas áreas fora do ambiente de atendimento aos clientes. Setores da área meio do
banco, a área administrativa, foram atingidos pela terceirização. A reestruturação da
instituição durante a década de 1990, além de intensificar o uso de mão de obra
terceirizada, também esvaziou sua área meio, demitindo os trabalhadores ou mandandoos para as agências. Segundo um bancário desta área, “o edifício-sede tinha andares
vazios, vários vazios, onde não tinha ninguém” (OLIVEIRA, 2009).
Nas agências, os trabalhadores terceirizados desempenhavam todo tipo de tarefa,
inclusive atividades que deveriam ser executadas exclusivamente por funcionários da
Caixa. Eles atendiam o público, negociavam, atuavam no setor habitacional e,
principalmente, na retaguarda. A atuação dos trabalhadores terceirizados era tão intensa
que, de acordo com o bancário citado acima, ocorria até mesmo de ensinarem o trabalho
bancário aos novos trabalhadores concursados que ingressavam no banco.
A Caixa adotou uma estratégia de gestão que visava terceirizar tudo o que não
fizesse parte do seu negócio principal. Seguindo a tendência do mercado, a instituição
terceirizou a retaguarda, o setor administrativo, o autoatendimento e tudo que não fosse
diretamente ligado à área de negócios. A ideia era não pagar para um único bancário o
que poderia ser pago a três terceirizados. De acordo com o pensamento dos gestores da

5

Cf. BLANCO, 1994.
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empresa, além da redução de custos, acreditava-se em um ganho de produtividade com
a contratação de mão de obra terceirizada.
No entanto, além do conceito segundo o qual a terceirização resultaria em ganho
de produtividade ser questionável, pode-se apontar outro aspecto perigoso, da
perspectiva da empresa, nesse processo. A Caixa, assim como outros bancos, passou a
terceirizar seu setor de tecnologia, sua inteligência, e isso colocou em risco a segurança
do sigilo de informações do banco em alguns casos, na medida em que pessoas
desconhecidas passaram a ter acesso à base de dados dos clientes e, mesmo com todas
as medidas tomadas pelo banco para controlar a execução do trabalho, ocorreu aumento
de fraudes.
O setor mais atingido pela terceirização na Caixa e, consequentemente, o que
causou maior controvérsia e a mobilização do movimento sindical e mesmo do
Ministério Público do Trabalho foi a retaguarda das agências. A mão de obra desse setor
foi terceirizada praticamente na sua totalidade, com exceção dos gestores e tesoureiros
(OLIVEIRA, 2009).
O setor de retaguarda das agências tem origem no “Acordo de Basileia”6 e foi
criado para minimizar os riscos da atividade bancária, tornando-a mais transparente.
Seguindo a ideia de redução de riscos, ficou estabelecido que quem faz o negócio, não
faz sua avaliação. Ou seja, a agência realiza a negociação e a retaguarda avalia se o
negócio em questão está de acordo com os normativos, analisa a documentação etc. O
setor de atendimento cuida exclusivamente da captação e intermediação de recursos e o
de retaguarda se encarrega da burocracia.
A terceirização do setor de retaguarda na Caixa ocorria pela contratação de duas
empresas terceirizadas distintas. A primeira para executar o trabalho no “aquário”, local
fechado por paredes de vidro e vigiado por câmeras de segurança para controlar os
trabalhadores. Neste local se faz todo o manuseio de notas e cheques recolhidos dos
caixas de autoatendimento, autenticações e digitações. Os trabalhadores desse setor da
retaguarda não necessitam de maiores qualificações, na medida em que seu trabalho é
puramente mecânico.

6

Sobre o “Acordo de Basileia”, ver CARNEIRO; VIVAN; KRAUSE, 2004; CHIANAMEA, 2006;
XAVIER, 2004.
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Um elemento que atesta o alto grau de exploração da mão de obra terceirizada é
o fato de as empresas terceirizadas receberem por produtividade, ao passo que os
salários dos trabalhadores terceirizados eram fixos.
A segunda empresa era contratada para executar a tarefa de análise de
documentos e normativos. Esses trabalhadores, aparentemente, precisam ter um nível de
qualificação, ou compreensão das tarefas, um pouco mais elevado que aqueles do
“aquário”.
No tocante à representação sindical, uma das principais preocupações dos
trabalhadores terceirizados da Caixa, segundo Ferreira e Misse (2007, p. 18), era a
segurança no emprego, uma vez que quando se aproximava a data de uma nova licitação
os trabalhadores ficavam temerosos de que outra empresa fosse escolhida, o que geraria
um grande número de demissões.
Ainda de acordo com Ferreira e Misse (2007, p. 18), a representação sindical dos
trabalhadores terceirizados era normalmente forçada a negociar em duas frentes: de um
lado, com as empresas terceirizadas e, de outro lado, com a Caixa. Com as primeiras, a
principal questão a ser tratada era salarial, ao passo que com a segunda, discutiam-se as
questões relacionadas às condições de trabalho, na medida em que os terceirizados
trabalhavam não apenas dentro do banco como também utilizando equipamentos deste.
A conjunção de novas formas de organizar o trabalho e do avanço das novas
tecnologias da informação resultam naquilo que chamamos de um processo de idas e
vindas da flexibilização do trabalho bancário. Seja pela busca da eficiência econômica,
seja pelas novas possibilidades oferecidas pelas inovações tecnológicas ou ainda pela
ação de agentes externos como, por exemplo, o Poder Judiciário, alguns setores ou
etapas da atividade bancária passaram por processos de “desterceirização”.7 O processo
desterceirizante ocorre pela substituição de trabalhadores terceirizados por trabalhadores
diretos ou pela extinção de determinadas etapas da execução do trabalho nos bancos,
quando ocorre a simples dispensa dos primeiros, na medida em que, ao extinguir as
etapas do trabalho, extinguem-se também os postos de trabalho (OLIVEIRA, 2014).

7

Sobre a “desterceirização”, ver OLIVEIRA; DIAS, 2012.
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Um movimento inusitado no sistema bancário estatal

A partir de 2002, a Caixa promoveu um processo gradual de “desterceirização”
de suas atividades-fim, substituindo nas atividades essenciais ao trabalho bancário sua
mão de obra terceirizada por trabalhadores contratados através de concurso público.
Esse processo, após sucessivas prorrogações, foi concluído no final de 2009
(OLIVEIRA, 2009; 2014).
Com a intensificação da terceirização e, principalmente, com o avanço da
utilização dos trabalhadores terceirizados em atividades-fim do banco, desencadeou-se
uma mobilização nacional da então Confederação Nacional dos Bancários (CNB-CUT),
hoje CONTRAF-CUT, visando denunciar a estratégia adotada pelo banco para
contratação fraudulenta de mão de obra por empresa interposta. O movimento contra a
terceirização no banco teve sustentação no apoio dos maiores sindicatos dos bancários
do país, e à CNB-CUT e seus sindicatos filiados juntou-se o Ministério Público do
Trabalho (FERREIRA; MISSE, 2007).
Em junho de 2001, a 8ª Vara do Trabalho de Brasília – DF declarou ilícita a
terceirização de atividades-fim no banco, precisamente nos setores de retaguarda e
processamento de dados, setores onde se concentrava um grande contingente de mão de
obra contratada junto a empresas terceirizadoras. Esses trabalhadores executavam
atividades tipicamente bancárias, o que embasou a decisão do juiz do Trabalho que
condenou a instituição a “rescindir todos os contratos irregularmente celebrados com as
empresas prestadoras de serviços”. A justiça determinou ainda que o banco deveria
“somente utilizar como mão de obra em suas atividades finalísticas empregados de seu
quadro próprio de pessoal, devidamente contratados em conformidade com os ditames
constitucionais do art. 37, II, da Carta Suprema”.8
Nesse sentido, é possível afirmar que a causa do processo de substituição de mão
de obra terceirizada por trabalhadores diretos, contratados por meio de concurso
público, ao qual nos referimos como “desterceirização”, no caso da Caixa, é uma
imposição externa do Poder Judiciário. Não há, nesse caso, uma estratégia de gestão
visando a ganhos em eficiência e produtividade, ainda que, em Oliveira (2009),
tenhamos encontrado indícios nesse sentido, uma vez que a troca de trabalhadores

8

Cf. <http://docs.trt10.gov.br/publicacoes/sentencas/2001/0801047227062001601.html>. Acesso em: 28
abr. 2008.
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terceirizados por trabalhadores diretos acarretou maior comprometimento com a
empresa e maior qualificação da mão de obra.
Contudo, o que do ponto de vista dos trabalhadores poderia ser considerado um
avanço nas relações de trabalho, a partir do processo de “desterceirização” das
atividades-fim no banco, paradoxalmente, tornou-se motivo de preocupação para seus
trabalhadores e mesmo para os sindicatos da categoria. Isso porque, de todos os
desdobramentos da substituição dos trabalhadores terceirizados por trabalhadores
concursados na instituição bancária, o que chama mais atenção é o aumento da
intensificação do trabalho. A sobrecarga de tarefas e da jornada de trabalho tornou-se a
grande preocupação da representação sindical dos bancários e dos trabalhadores ligados
aos setores onde ocorreu a substituição dos terceirizados.
Ainda que haja controvérsia na proporção, é unânime, entre trabalhadores e
sindicatos, a afirmação de que os trabalhadores concursados ingressam no banco em
menor número que os terceirizados substituídos.9 A consequência da desproporção entre
mão de obra dispensada e mão de obra contratada foi o aumento da exigência de
produtividade dos trabalhadores, resultando em intensificação crescente do trabalho no
referido banco.
Portanto, ao contrário das expectativas geradas, o tão reivindicado fim da
terceirização do trabalho bancário não significou, no caso da Caixa, um avanço nas
relações de trabalho ou, ao menos, não o avanço desejado. Apesar de a
“desterceirização”

representar

a

substituição

de

trabalhadores

com

vínculo,

remuneração e proteção social precários por trabalhadores estáveis, a desproporção na
relação da troca resultou em precarização das condições de trabalho tanto para os que
ingressaram na instituição quanto para os que nela permaneceram.
Considerações finais

Tratamos neste artigo de alguns pontos que consideramos centrais no debate
acerca da terceirização no sistema bancário como um todo e, mais especificamente, em
um importante banco estatal. Na medida em que precisamos nos ater aos limites deste
espaço, longe de esgotar o assunto, apenas levantamos algumas questões que visam

9

A percepção mais geral, tanto dos trabalhadores como dos sindicatos que representam os trabalhadores
bancários nas cidades do Rio de Janeiro (RJ) e Santa Maria (RS), é que a proporção foi de um trabalhador
contratado para cada três terceirizados dispensados.
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suscitar a reflexão daqueles que pretendem se aprofundar no tema da flexibilização das
relações de trabalho no sistema bancário brasileiro, suas causas e consequências.
Observamos que a terceirização no trabalho bancário assumiu um caráter
paradigmático na década de 1990, quando avançou sobre as atividades essenciais da
atividade bancária. Esse movimento de expansão da prática terceirizante teve como
consequência a dispensa de um contingente significativo de trabalhadores bancários
que, em grande parte, foram contratados para executar as mesmas tarefas que
realizavam nos bancos, porém de forma terceirizada, com salários, direitos e benefícios
inferiores, por um lado, e com jornada de trabalho mais extensa, por outro lado.
Para além da redução de custos com mão de obra e maior flexibilidade para
contratar e dispensar trabalhadores sem arcar com os custos previstos na legislação
trabalhista, a terceirização tem o papel político de fragmentar os trabalhadores e,
consequentemente, enfraquecer a atuação sindical, seja pelo encolhimento da base de
representação dos sindicatos, seja retirando do controle dos trabalhadores da categoria
bancária etapas vitais da atividade dos bancos.
No entanto, o caso do banco estatal analisado mostra que a inflexão do padrão
terceirizante observada na instituição não representou o retorno ao antigo padrão das
relações de trabalho, uma vez que resultou em intensificação do trabalho naquele banco,
evidenciando que a “desterceirização” e seus reflexos precarizantes sobre as condições
de trabalho dos bancários são a adequação do modelo flexível a novas conjunturas
desfavoráveis às organizações empresariais. Afinal é essa a principal característica do
modelo, adaptar-se rapidamente às necessidades imediatas do processo produtivo.
Referências bibliográficas

AUGUSTO JÚNIOR, Fausto et al. Terceirização no setor público brasileiro. In: DAU,
Denise Motta; RODRIGUES, Iram Jácome; CONCEIÇÃO, Jefferson José (orgs.).
Terceirização no Brasil: do discurso da inovação à precarização do trabalho
(atualização do debate e perspectivas). São Paulo: Annablume; CUT, 2009.

BLANCO, Manoel Castaño. O processo de terceirização nos bancos. In: MARTINS,
Heloisa Helena Teixeira de Souza; RAMALHO, José Ricardo (orgs.). Terceirização:
diversidade e negociação no mundo do trabalho. São Paulo: Hucitec; CEDI/NETS,
1994.

89

Acesso Livre n. 3 jan.-jun. 2015

90

CARELLI, Rodrigo de Lacerda. Terceirização e intermediação de mão de obra na
Administração Pública. Revista LTR, São Paulo, v. 67, n. 6, p. 686-691, 2003.

CARNEIRO, Fábio Lacerda; VIVAN, Gilneu Francisco Astolfi; KRAUSE, Kathleen. O
Novo Acordo da Basileia: um estudo de caso para o contexto brasileiro. 10ª Semana de
Contabilidade

do

Banco

Brasília,

Central,

2004.

Disponível

em:

<http://www4.bcb.gov.br/pre/inscricaoContaB/trabalhos/O%20Novo%20Acordo%20de
%20Basil%C3%A9ia_um%20estudo%20de%20caso%20para%20o%20contexto%20br
asileiro.pdf>. Acesso em: 19 set. 2008.

CHIANAMEA, Dante R. Basileia II: risco e concorrência bancária. Boletim Economia
Política Internacional: Análise Estratégica, Campinas, n. 8, p. 52-62. jan.-jun. 2006.
Disponível

em:

<http://www.eco.unicamp.br/asp-

scripts/boletim_ceri/boletim/boletim8/06_DANTE.pdf>. Acesso em: 16 set. 2008.

DIAS, Ana Patrícia. As condições objetivas do trabalho atípico e a subjetividade do
trabalhador. 32º Encontro Anual da ANPOCS. GT 40: Trabalho e sindicato na sociedade
contemporânea,

2008.

Disponível

em:

<http://portal.anpocs.org/portal/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid
=2708&Itemid=230>. Acesso em: 2 jun. 2015.

DIEESE − Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e CUT
– Central Única dos Trabalhadores. Terceirização e desenvolvimento: uma conta que
não fecha. São Paulo, 2011.

DRUCK, Graça et al. Bancário: um emprego de múltiplos riscos. Caderno CRH,
Salvador, n. 37, p. 217-233, jul.-dez. 2002.

FERREIRA, Rafael; MISSE, Daniel. Terceirização e seus impactos na organização
sindical: o caso da Caixa Econômica Federal. 31º Encontro Anual da ANPOCS. ST 34:
Trabalho

e

sindicato

na

sociedade

contemporânea,

2007.

Disponível

em:

<http://201.48.149.89/anpocs/arquivos/15_10_2007_10_10_49.pdf>. Acesso em: 4 nov.
2007.

Acesso Livre n. 3 jan.-jun. 2015

91

LARANGEIRA, Sônia. Reestruturação produtiva no setor bancário: a realidade dos
anos 90. Educação & Sociedade, Campinas, n. 61, 1997. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/es/v18n61/4701.pdf>. Acesso em: 14 set. 2007.

OLIVEIRA, Ricardo Gonçalves de. “Desterceirização” e a intensificação do trabalho:
idas e vindas da flexibilidade no setor bancário estatal. Dissertação (Mestrado em
Sociologia e Antropologia), Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2009.

______. Terceirização e ação sindical no trabalho bancário: dilemas entre o discurso e
a prática. Tese (Doutorado em Sociologia e Antropologia), Universidade Federal do Rio
de Janeiro, 2014.

______; DIAS, Sabrina de Oliveira Moura. Novas e velhas práticas no mundo do
trabalho: desterceirização e flexibilização das relações de trabalho. Revista Pós
Ciências Sociais, v. 9, n. 18, jul.-dez. 2012, p. 181-205.

SANCHES, Ana Tércia. Terceirização e terceirizados no setor bancário: relações de
emprego, condições de trabalho e ação sindical. Dissertação (Mestrado em Ciências
Sociais), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2006.

SEGNINI, Liliana. Reestruturação nos bancos no Brasil: desemprego, subcontratação e
intensificação do Trabalho. Educação e Sociedade, Campinas, v. 20, n. 67, p. 183-209,
ago. 1999. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/es/v20n67/v20n67a06.pdf>.
Acesso em: 19 dez. 2008.

TEIXEIRA, Marilane; PELATIERI, Patrícia. Terceirização e precarização do mercado
de trabalho brasileiro. In: DAU, Denise Motta; RODRIGUES, Iram Jácome;
CONCEIÇÃO, Jefferson José (orgs.). Terceirização no Brasil: do discurso da inovação
à precarização do trabalho (atualização do debate e perspectivas). São Paulo:
Annablume; CUT, 2009.

XAVIER, Paulo Henrique M. Transparência das demonstrações contábeis dos bancos
no Brasil: estudo de caso sob a perspectiva do acordo “Basileia 2”. 10ª Semana de

Acesso Livre n. 3 jan.-jun. 2015

Contabilidade

do

Banco

Central,

Brasília,

2004.

Disponível

em:

<http://www4.bcb.gov.br/pre/inscricaoContaB/trabalhos/Transpar%C3%AAncia%20da
s%20Demonstra%C3%A7%C3%B5es%20Cont%C3%A1beis%20dos%20Bancos%20n
o%20Brasil_estudo%20de%20caso%20sob%20a%20perspectiva%20do%20Acordo%2
0de%20Basil%C3%A9ia%20II.pdf>. Acesso em: 16 set. 2008.

92

Acesso Livre n. 3 jan.-jun. 2015

A relação entre assédio moral e
esgotamento mental (Síndrome de
Burnout) em educadores

Paula Ariane Freire
Doutora em Ciências Sociais
e mestre em Direito pela
Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita
Filho.

Ciências Sociais e mestre em Direito pela Universidade Estadual Paulista Filho.
Resumo: Os modos de gestão pós-fordista e a flexibilização dos direitos trabalhistas

engendrados pela reestruturação produtiva, trazem modificações no ambiente de
trabalho, com maior controle e imposição de metas. O ambiente escolar sofreu
igualmente os impactos dessa reestruturação produtiva. Há um maior controle sobre as
atividades docentes, tanto em relação à forma de ministrar aula quanto aos conteúdos
ensinados e às formas de avaliação, além de exaustivas jornadas de trabalho. Essas
novas condições de trabalho podem propiciar a prática do assédio moral, um processo
de violência psicológica contra o professor, que ameaça seus direitos humanos
fundamentais, bem como sua saúde, podendo trazer, em decorrência, várias doenças
psiquiátricas, dentre as quais a síndrome de burnout. Estima-se que 15% dos
professores sofrem dessa síndrome – um transtorno relacionado ao trabalho, causado
por estresse laboral crônico –, cujos sintomas são: a baixa realização profissional, a
exaustão emocional e a despersonalização, que aparece na forma de endurecimento
afetivo e falta de empatia. O presente projeto pretende investigar qual a relação entre
reestruturação produtiva, assédio moral e a incidência da síndrome de burnout em
professores e seus impactos educacionais e sociológicos.
Palavras-chave: Assédio moral; Síndrome de Burnout; trabalho docente.
___________________________________
The relationship between bullying and mental exhaustion (Burnout
Syndrome) in educators
Abstract: The modes of post-Fordist management and the flexibility of labor rights

engendered by the productive restructuring, bring changes in the workplace, with more
control over work and imposition of goals. The school environment has also suffered
the impacts of this restructuring process. There is greater control over the teaching
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activities, both in relation to how to teach lessons about the taught contents and forms of
assessment, as well as exhaustive working hours. These new working conditions may
favor the practice of bullying, a process of psychological violence against teachers,
which threatens their fundamental human rights as well as their health, which can bring,
as a result, several psychiatric diseases, among which the Syndrome Burnout. It is
estimated that 15% of teachers suffer from this syndrome − one work-related disorder
caused by chronic job stress − whose symptoms are: low job satisfaction, emotional
exhaustion and depersonalization, which appears in the form of emotional hardening
and lack of empathy. This project aims to investigate the relationship between
productive restructuring, bullying and the incidence of burnout syndrome in teachers
and their educational and sociological impacts.
Keywords: Mobbing; Burnout Syndrome; teaching work.

1. Introdução

M

eio ambiente pode ser definido como “o conjunto de condições, leis,
influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite,
abriga e rege a vida em todas as suas formas”.1 Esse conceito pode se

subdividir em quatro espécies: meio ambiente natural, meio ambiente artificial, meio
ambiente cultural e meio ambiente do trabalho. Esse meio ambiente do trabalho é o
conjunto de fatores relacionados às condições do trabalho e não apenas o lugar onde o
trabalhador exerce sua profissão ou desempenha seu trabalho. Nesse conceito de
ambiente de trabalho, podem estar contidos os elementos segurança e a higidez do
ambiente de trabalho, elementos estes que trazem consigo fatores de ordem física,
química, biológica, mecânica, ergonômica e cultural (FARIAS, 2013). Celso Fiorillo
sustenta que o equilíbrio do meio ambiente de trabalho depende diretamente da variável
salubridade e da ausência de agentes que submetam a risco ou lesionem a higidez física
e psíquica dos trabalhadores, não dependendo da sua condição (gênero, idade etc.) ou
regime jurídico em que se enquadram (celetistas, estatutários, autônomos etc.)
(FIORILLO, 2005). Destarte, podemos inferir que as doenças físicas e psíquicas

1

Conceito trazido pelo art. 3º, I da lei nº 6.938/81, Lei da Política Nacional do Meio Ambiente.

94

Acesso Livre n. 3 jan.-jun. 2015

relacionadas direta ou indiretamente ao trabalho são uma consequência de um ambiente
de trabalho desequilibrado ou patogênico.
Portanto, o conceito de meio ambiente não traz apenas, em seu âmago, a ideia de
fauna e da flora, mas também o meio ambiente cultural e laboral, que engloba de
maneira sistêmica a saúde humana, considerada um corolário do meio ambiente, bem
jurídico este, que a própria Constituição erige a uma de suas vertentes.
O meio ambiente do trabalho tem sua relevância nos aspectos jurídico e
sociológico, de modo que o art. 200, III da Constituição Federal expressamente lhe
previu a proteção. É importante destacar que tanto o meio ambiente quanto o trabalho
são espécies de direitos fundamentais, sem cuja observância a vida humana não pode
existir em sua plenitude e constituem a essência do conceito de cidadania. A
Constituição Federal legitima a exploração capitalista da saúde humana dos
trabalhadores para o enriquecimento dos empresários, para a valorização do capital. No
entanto, a própria Constituição limita essa possibilidade de exploração humana em seu
art. 1°, III, erigindo a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado
democrático de direito, constituindo a dignidade humana o fator limitante da exploração
do capital. A dignidade humana é o principal mandamento constitucional que norteia e
limita a atuação, não apenas das instituições de direito do trabalho, mas de todo e
qualquer instituto jurídico do ordenamento brasileiro.
O meio ambiente de trabalho foi sensivelmente alterado pela reestruturação
produtiva pós-fordista, que trouxe como consequências o enfraquecimento dos
sindicatos e a flexibilização das normas trabalhistas. Essa nova gestão se traduz em uma
série de exigências, como por exemplo, cobranças por resultados e maior controle do
tempo, mitigação da divisão entre os períodos da jornada de trabalho e o período
interjornada. Essas novas sociabilidades têm contribuído para a tessitura de um novo
ambiente de trabalho mais agressivo, hostil e desumano. O fenômeno que notadamente
se observa nesse novo cenário laboral se denomina assédio moral, e é caracterizado pela
forma sutil de violência psicológica na gestão do trabalho, constituindo-se num fator
estressor crônico, comprometendo a saúde mental do trabalhador e atentando contra sua
dignidade. Nesse diapasão, podemos concluir que o fenômeno do assédio afronta os
direitos humanos fundamentais do trabalhador, causando-lhe danos à saúde física,
mental e social. Uma das enfermidades que comumente acomete trabalhadores em razão

95

Acesso Livre n. 3 jan.-jun. 2015

da organização do trabalho é a Síndrome de Burnout,2 caracterizada por uma tríade de
sintomas (esgotamento emocional, insatisfação profissional e despersonalização) e que
traz como consequência inúmeros problemas laborais e sociais, como absenteísmo,
afastamentos do trabalho com altos custos previdenciários, prejuízos ao individuo em
sua vida familiar, social e profissional.
Meio ambiente do trabalho pode ser entendido, segundo o conceito de Barbieri,
como as diretrizes e as ações gerenciais e operacionais, como planejamento, direção,
controle, alocação de recursos, dentre outras, para reduzir ou eliminar os danos ou riscos
causados pelas ações humanas, ao meio ambiente (BARBIERI, 2004).

2. Trabalho docente e Síndrome de Burnout

A reestruturação produtiva pós-fordista tornou a situação do trabalhador mais
frágil, pois ele se tornou mais descartável e essa maior oferta de mão de obra qualificada
tornou-se um “convite” ao assédio moral, nas palavras de José Roberto Heloani (REIS,
2006).
O ambiente escolar sofreu igualmente os impactos da reestruturação produtiva.
Há um maior controle sobre as atividades docentes, tanto em relação à forma de
ministrar aula quanto aos conteúdos ensinados e às formas de avaliação. Logo, os
professores têm de lidar com as pressões da sala de aula e com o rígido controle sobre
seu trabalho. Somado às exaustivas jornadas de trabalho – em média 40 horas/semanais
–, submetem os docentes a um grave estresse. Uma pesquisa feita entre quinhentos
professores das redes públicas das capitais brasileiras, realizada pela revista Nova
Escola e pelo Ibope, em 2007, revela que mais da metade desses professores sofriam de
estresse. Um dos dados mais preocupantes foi que quarenta por cento dos entrevistados
declarou sofrer de alguma doença crônica ou mal-estar. O absenteísmo parece ser o
mais grave dos problemas. No estado de São Paulo, que conta com 250 mil professores
de educação básica, são registradas trinta mil faltas por dia. O custo anual para o
governo estadual é de cerca de 235 milhões de reais por ano (GUIMARÃES et al,
2008). Uma das causas desse estresse está na forma de organização do trabalho
excessivamente rígida, com pouca ou nenhuma possibilidade de comunicação com a
2

Burnout, do inglês, significa “queimar-se”.
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chefia e de participação nos processos decisórios da escola. Essa forma de organização
do trabalho docente tem como possíveis consequências o assédio moral e a Síndrome de
Burnout.
A Síndrome de Burnout é um transtorno relacionado ao trabalho, causado por
estresse crônico, cujos sintomas são: a baixa realização profissional, a exaustão
emocional, que gera uma falta de envolvimento emocional com a profissão e um
desânimo ou apatia em relação ao trabalho, e, por conseguinte, o distanciamento para
com os alunos, ou despersonalização, que aparece na forma de endurecimento afetivo e
falta de empatia. Portanto, o estresse laboral parece um elemento chave para o
adoecimento dos trabalhadores, tendo por causas o medo do desemprego, a deficiência
dos canais de comunicação entre chefia e subordinados, a baixa ou ausente realização
econômico-profissional e o assédio moral.
A literatura aponta para uma possível relação entre assédio moral e Síndrome de
Burnout. Sendo esta síndrome um construto novo em saúde mental, faz-se mister
desvendar se existe alguma relação de causa e efeito entre Síndrome de Burnout e
assédio moral.
As novas condições de trabalho docente nos apontam algumas evidências das
causas do aumento de doenças ocupacionais, como a Síndrome de Burnout, em
professores.

3. Saúde mental e trabalho

O trabalho requer um grande investimento afetivo, além de ter lugar de destaque
na vida das pessoas, pois é fonte de subsistência e de posição social. Por isso, a falta de
trabalho ou mesmo as ameaças de perda de emprego – insculpidas pela possibilidade de
substituição iminente do empregado, na lógica fordista – geram sofrimento psíquico e
abalam o valor subjetivo que a pessoa se atribui, provocam angústia, insegurança,
desânimo e desespero. Isso pode caracterizar quadros depressivos e/ou ansiosos (MS;
OPAS, 2001).
Ou seja, a reestruturação produtiva mitigou a significação do trabalho, que
passou a ser fonte de ameaça, de significativo sofrimento psíquico, à integridade física
e/ou mental do trabalhador. Por isso, a cultura organizacional é um elemento de
fundamental importância no processo saúde-doença, pois delineia as formas de
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comunicação dentro do ambiente de trabalho, decisivas para a saúde mental do
trabalhador. Portanto, em ambientes onde a comunicação é precária, ou seja, sem
liberdade para a expressão das insatisfações dos trabalhadores, bem como suas
sugestões, há fortes tensões e, por conseguinte, muito sofrimento psíquico e transtornos
mentais.
E o sofrimento e a insatisfação do trabalhador independem de um quadro
nosológico, ou seja, aparecem muito antes da manifestação de um transtorno mental e
respondem por grande parte do absenteísmo (MS; OPAS, 2001).
A exigência de concentração e de atenção, o controle excessivo, a
despersonalização, típicos das formas de organização do trabalho fordista/taylorista e
toyotista, estão diretamente relacionados à fadiga crônica e ao burnout – síndrome
caracterizada pela exaustão emocional, despersonalização e autodepreciação, própria de
profissões que lidam diretamente com o sofrimento humano e do profissional.

4. Organização do trabalho

Podemos notar que as teorias psicológicas clássicas negavam o caráter essencial
no trabalho. Um novo paradigma do trabalho tem sido construído e seus impactos na
vida social analisados, reforçando sua centralidade na ontogênese do sujeito e em sua
inserção social e, desse modo, na sua interação no processo saúde-doença (CANIATO
et al, 2008).
Os pioneiros estudos da psicodinâmica feitos por Dejours, na década de 80,
trazem à evidência os impactos da organização do trabalho sobre o psiquismo humano.
Seus precursores foram Le Guillant, Friedman e Naville, entre outros, que abriram as
sendas para as primeiras investigações que relacionam trabalho e psicopatologia
(CANIATO et al, 2008).
A psicodinâmica do trabalho tem sua tessitura composta por construtos da
psicanálise e por conceitos ergonômicos de trabalho. Tem também por escopo um
estudo sistêmico da organização do trabalho e das relações de poder conjugadas a partir
dela, compondo, desse modo, a sociologia do trabalho.
Caniato, analisando a obra de Dejours, assevera que os construtos da
psicodinâmica do trabalho demonstram que os conflitos organizacionais entre a gerência
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do trabalho e as demandas próprias do psiquismo trazem sofrimento para o trabalhador
(CANIATO et al, 2008).
Para Dejours (DEJOURS et al, 1994), o sofrimento é inexorável e
necessariamente relacionado com a história individual de um determinado sujeito. O
referido autor conceitua o sofrimento como uma experiência subjetiva que se situa entre
doença ou o distúrbio mental e a saúde mental ou bem-estar, por assim dizer, psíquico.
Destarte, distingue duas espécies de sofrimento. O primeiro seria o sofrimento
patológico propriamente dito. Este se constitui no entorno laboral em condições em que
todas as oportunidades de adaptação ou de adequação à organização do trabalho restam
por absorver o desejo do indivíduo e moldá-lo em consonância com as demandas dessa
mesma organização, após esgotar todos seus recursos psíquicos e mentais, no momento
em que a relação subjetiva com a organização do trabalho está coarctada. Sendo assim,
apesar de todos os mecanismos defensivos, restará ainda um sofrimento para o
indivíduo. A segunda espécie de sofrimento é o que se dá em condições psíquicas
favoráveis, que permitem a sua transformação em criatividade, beneficiando, destarte, a
instituição. Esse sofrimento criador traz ao trabalhador uma proteção ao risco de doença
mental e somática. Nesse diapasão, o trabalho funcionaria como um mediador para
saúde do indivíduo.
Há mecanismos de defesa individuais coletivos. O primeiro é da própria
estrutura psíquica do indivíduo, independentemente da interação com outras pessoas. O
segundo está condicionado a elementos externos, sendo uma condição sine qua non para
sua existência a presença do elemento consensual. Logo, para que exista essa forma
coletiva de lidar com o sofrimento é necessário que os indivíduos, cada qual
experimentando seu próprio sofrimento, sejam capazes de somar esforços numa
estratégia de defesa coletiva (CANIATO et al, 2008).
As estratégias coletivas de defesa modificam a percepção, ou seja, os
trabalhadores transformam a percepção que têm da realidade adversa, utilizando a seu
favor essa nova visão do problema, o que lhes permite assunção de uma postura
amplamente diversa daquela de meras vítimas passivas. Desse modo, podem ter uma
atitude pró-ativa frente ao problema, assumindo o papel de sujeitos ativos, com atitudes
altamente positivas (DEJOURS et al, 1994).
O sofrimento pode ensejar outros processos cuja gênese não está na violência,
mas se dá por meio de mecanismos de transformação da organização do trabalho
(DEJOURS et al, 1994).

99

Acesso Livre n. 3 jan.-jun. 2015

Visto isso, é inexorável o sofrimento decorrente do enfrentamento dos conflitos
de trabalho, todavia é possível transformá-lo. Esse inexorável sofrimento ensejado pela
organização do trabalho é que denominamos assédio moral. Sua principal característica
é sua ontologia ética. E esse sofrimento ético, que enseja a violência nas relações de
trabalho, segundo Cristophe Dejours, pode ser transformado (CANIATO, 2008).
Os trabalhadores, no entanto, hesitam em questionar as normas impostas pela
organização do trabalho – constroem e conservam culturas e ideologias autoprotetivas
no ambiente de trabalho. Estão tomados por forte receio de sofrer as tenebrosas
consequências dos corolários das novas estratégias organizacionais, como o
desemprego. Vivenciam o sofrimento pelo sentimento de fracasso e impotência
subjetivos. E o mais insólito, nesse fato, é que a verdadeira causa do seu sofrimento, que
é a sua exposição constante e intermitente às violências e injustiças do contexto social
do trabalho, não fica subliminarmente implícita.
A incapacidade de elaboração de estratégias defensivas gera e/ou agrava o
sofrimento individual e, em decorrência disso, há uma perversa inversão na percepção
do problema: esse sofrimento não é mais reconhecido como decorrente das pressões do
trabalho. O indivíduo se responsabiliza e vive a autopunição, enquanto se esgota para
ser recompensado e premiado, na tentativa de compensar seu mal-estar. Dejours
(DEJOURS, 2001) faz uma profícua análise da “banalização do mal” nas formas
hodiernas de gestão do trabalho de viés neoliberal. O problema aventado é, portanto, a
leniência e a cooperação na gênese e propagação desse “mal”. O autor usa a expressão
metafórica “Trabalho sujo” para denominar o mal-estar, a violência, a injustiça, o
sofrimento a que se submete o outro no cotidiano de trabalho. Para ilustrar esse quadro,
temos as demissões, as imposições de metas inexequíveis, desrespeito às leis
trabalhistas e às normas de segurança do trabalho, aumento da quantidade e do tempo de
trabalho, discriminações e tratamentos degradantes, obscenidades e assédio sexual
contra mulheres, ameaças, assédio moral e chantagens, justificativas caluniosas para a
inadaptabilidade ou para a falta de iniciativa. A pronta resposta desse modo de gestão é
adjetivar com “mal” essas atitudes, que são, na verdade, instituídas, públicas,
deliberadas, desveladas, exigidas, e até valorizadas (DEJOURS, 2001).
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5. Síndrome de Burnout e trabalho

O vocábulo burnout é uma composição de burn, que significa queima, e out,
exterior, sugerindo assim que a pessoa com esse tipo de estresse consome-se física e
emocionalmente. Significa, então, queimar-se pelo trabalho, ou seja, refere-se aos
processos de esgotamento psicológico vivenciados em relação ao trabalho (SANTINI,
2004).
A Síndrome de Burnout, também conhecida como Síndrome do Esgotamento
Profissional (CID-10: Z73.0), pode ser definida como uma das consequências mais
marcantes do estresse profissional, e se caracteriza por exaustão emocional, avaliação
negativa de si mesmo, depressão e insensibilidade com relação a quase tudo e todos. É,
portanto, uma forma de sofrimento psíquico relacionada ao trabalho e enseja as mesmas
alterações fisiopatológicas do estresse (VIEIRA et al, 2006). Sendo uma reação à tensão
emocional crônica gerada pelo contato direto, excessivo e estressante com o trabalho, a
síndrome leva o indivíduo a perder o interesse, de modo que qualquer esforço pessoal
pareça inútil.
Essa síndrome – segundo alguns autores – se refere a um tipo de estresse
ocupacional e institucional com predileção para profissionais que mantêm uma relação
constante e direta com outras pessoas, principalmente quando esta atividade é
considerada de ajuda (médicos, enfermeiros, professores). Entendemos, no entanto, que
a Síndrome de Burnout não está visceralmente ligada a determinadas profissões que têm
por sua natureza constitutiva o cuidado com outras pessoas, que seus sintomas não são
desencadeados pela natureza e pelo contato próximo com os seus usuários. O burnout é
determinado pelo modo de gestão do trabalho, caracterizado por pouca ou nenhuma
autonomia, sobrecarga de tarefas e insegurança em relação a estas, falta, instabilidade
no emprego, sentimento de desmoralização no ambiente de trabalho, sentimento de
injustiça, um controle quantitativo e qualitativo do trabalho, a falta de suporte da chefia
e dos colegas, somados à predisposição intrínseca do indivíduo (VIEIRA et al, 2006).
Podemos, então, entender a síndrome como sendo um corolário de uma forma de
organização do trabalho.
A Síndrome de Burnout, portanto, é um construto recente em saúde mental. Não
se trata ainda de uma síndrome clínica, e sim de um diagnóstico de situação laboral,
como é classificada pela CID-10. O fator determinante parece ser a incapacidade de o
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trabalhador atingir um ideal, ou seja, de atingir as metas estipuladas pela organização do
trabalho (VIEIRA et al, 2006).

6. Conclusões

Concluímos que o assédio moral pode ser entendido com um dos efeitos da
reestruturação produtiva, pois os modos de gestão da produção – baseados no
fordismo/taylorismo e no toyotismo – exigem uma pressão e um controle muito maiores
sobre o trabalhador. Muitas vezes, a própria gestão do trabalho está insculpida em
formas agressivas de cobranças pela produtividade, constituindo, per si, uma forma de
assédio moral coletivo. Essas formas de gestão também se dão nas escolas, de modo que
o assédio moral se torna cada vez mais frequente, afetando a saúde dos professores e
consequentemente a qualidade do ensino. Sendo uma das formas mais perversas de
violência, o assédio moral desencadeia sérias consequências para o docente e para a
sociedade. Em razão do adoecimento, a vítima poderá arcar com altos custos médicos
devido às suas incapacitações e dificuldades de se readaptar ao trabalho, trazendo-lhe
uma diminuição de renda, além de prejuízos sociais, como divórcio, por exemplo. Para
o governo, os custos com benefícios previdenciários também são consideráveis, pois,
poderá haver também gastos com auxílio-doença, aposentadorias prematuras,
hospitalizações e tratamentos médicos. Há também a perda de recursos humanos e de
potencial produtivo. Para as escolas, os prejuízos se dão, por exemplo, pelas ausências
dos docentes que se afastaram por doença (absenteísmo) e suas consequentes
substituições, o que pode acarretar prejuízos para o processo de construção do
conhecimento. O assédio moral é, portanto, um atentado aos direitos humanos
fundamentais de qualquer trabalhador, pois abala fortemente sua saúde e sua dignidade,
ensejando transtornos que comprometem gravemente sua qualidade de vida e sua
produtividade.
No caso em estudo, a Síndrome de Burnout está intimamente ligada a formas
autoritárias e rígidas de gestão escolar que não garantem o suporte mínimo necessário
para que docentes possam trabalhar em condições minimamente dignas, garantindo-lhes
sua saúde e seu bem-estar. Logo, são necessárias políticas públicas de gestão escolar
participativa para que o professor atue como sujeito do processo educativo, e não como
mera ferramenta. Assim, o trabalho docente poderá ser gratificante e efetivo, cumprindo
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suas funções sociais: ensino-aprendizagem (para os alunos) e satisfação profissional
(para os professores).
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Resumo: O que aparentava ser apenas dificuldades técnicas de pesquisa dá a ver gestos

políticos de silenciamento de parte da memória constitutiva da história deste país: neste
artigo mostramos um percurso sobressaltado de percalços para acessar mídias impressas
significativas que materializaram a primeira discussão sobre o lugar do “negro” no
conjunto da sociedade nacional (o debate sobre a escravidão/abolição). Analisamos o
funcionamento do arquivo em relação ao Arquivo: colocamos em relação determinado
campo de documentos pertinentes sobre uma questão e instituições públicas que os
(in)disponibilizam.

Considerando

que

todo

arquivo

responde

a

estratégias

institucionais de organização e conservação de documentos e acervos, e, através deles,
de gestão da memória de uma sociedade, interrogamos: como se dá a relação entre o
real histórico e a prática da escrita que dá corpo à memória social institucionalizada pelo
Estado?
Palavras-chave: Análise de discurso; escravidão/abolição; memória.

___________________________________
The files in the Archives: "Preserving" a national memory
Abstract: What appeared to be just technical difficulties research gives see political

gesture of silencing the constitutive memory of the history of this country: In this article
we show a startling journey of mishaps to access significant print media that
materialized the first discussion on the place of “black people” in the whole of national
society (the debate over slavery/abolition). We analyze the functioning of the file
relative to the file: put in a certain relationship field relevant documents on an issue and
public institutions that (in) offer. Whereas every file responds to institutional strategies
of organization and storage of documents and archives, and through them, the memory
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management of a company, question: how is the relationship between the real history
and the practice of writing that embodies institutionalized social memory by the state?
Keywords: Discourse analysis; slavery/abolition; memory.

Introdução − O campo de documentos

H

á inúmeros trabalhos que tomam o tema da escravidão como forma de pensar
questões que ainda afetam processos identitários no Brasil; o período da
escravidão é retomado com vistas à compreensão de formas atuais de

sociabilidade. Gilberto Freyre (1979),1 por exemplo, buscou representações sobre o “negro”
nas páginas de jornais pernambucanos. Já Lilia Schwarcz (2001, p. 15) investiu na
“importância da imprensa paulista de finais do século como fórum de debates centrais da
época”.
Também pensamos a mídia impressa como um lugar importante para tratar
destas questões. Na tese As cores da nação (JESUS, 2014), investimos nossas análises
em artigos de jornais representativos de finais do século XIX e início do XX para
compreender processos de subjetivação por silenciamento, em que sujeitos são despidos
de sua historicidade e “vestidos” em pele escura. Mas não pudemos deixar de notar duas
questões que costumam passar despercebidas, tal qual em Freyre (1979) e Schwarcz
(2001):
De quem se diz?
O termo “africano” já é efeito de um apagamento: foram trazidos para o Brasil
povos constituídos por diferentes histórias. E são todos reduzidos ao denominador
comum: africano.
De onde se diz?
Em geral, assume-se o escravizado africano como força motriz das atividades
econômicas de UM Brasil – desconsiderando, pois, as diferenças entre as regiões e,
consequentemente, diferentes possibilidades de inscrição dos “africanos” na vida econômica,
social e cultural das províncias em que foram instalados.

1 FREYRE, Gilberto. O escravo nos anúncios de jornais brasileiros do século XIX. 2. ed. aum. São
Paulo: Companhia Editora Nacional, 1979.
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Considerando que l’ensemble des conditions de production constitue le champ
2

des déterminations des textes (o conjunto das condições de produção constitui o campo
das determinações dos textos), tomamos a província de São Paulo por conta dos efeitos
de centralidade produzidos: há uma memória do dizer que a significa como “cérebro do
país”; e buscamos uma outra província que: (i) mobilizou mão de obra escrava advinda
de outra região da África; e (ii) apresentasse diferenças constitutivas significativas em
relação a São Paulo. Com isto, confrontamos imaginários constituídos em relação ao
“negro” para investigar: que sentidos são produzidos? As condições de produção seriam
suficientemente diferentes para produzir sentidos distintos?
O segundo passo foi pesquisar regiões que tivessem uma imprensa constituída e
significativa: o jornalismo é uma prática discursiva e, pois, prenhe de historicidade.
Considerando que a Imprensa Régia foi instalada no Rio de Janeiro3 e depois em
Salvador,4 seguimos esta pista para avaliar a imprensa baiana. No século XIX
enquanto a impressão régia manteve seu monopólio no Rio de
Janeiro, qualquer outra publicação que circulasse em território
brasileiro era apreendida pelas forças policiais. A única exceção
seria a tipografia mantida − por autorização expressa de dom
João VI − pelo negociante português Manuel Antonio da Silva
Serva, em 1811, na cidade do Salvador.5

Mattoso (1982, p. 207) considera a imprensa baiana bastante desenvolvida no
século XIX e aponta o Diário da Bahia e o Jornal de Notícias como grandes jornais da
época.
Com isto, chegamos a mídias impressas importantes para tratar de nossas questões e,
pois, recortamos nosso material de análise: Diário da Bahia e Jornal de Notícias (Bahia) e
Correio Paulistano e A Província de São Paulo (São Paulo).

3

O Rio de Janeiro não atendia nossos objetivos, uma vez que as diferenças entre esta província e a de São
Paulo não eram tão significativas: ambas mobilizavam escravos bantos.
4
Verger fala sobre a recusa dos paulistanos aos nagôs, considerados revoltosos. Em Salvador, porém, os
escravos seriam substancialmente de origem nagô. Cf. VERGER, Pierre. Flux et reflux de la traite des
nègres entre le Golf de Bénin et Bahia de Todos os Santos du dix-septième au dix-neuvième siècle. Paris:
Mouton & Co; École Pratique des Hautes Études, 1968.
5
DINIZ, José Péricles. Uma breve trajetória da imprensa no Recôncavo da Bahia durante o século XIX.
Disponível em: <http://paginas.ufrgs.br>. Acesso em: 5 jan. 2009.
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O problema: neste artigo, tratamos do percurso sobressaltado de percalços para
acessar jornais significativos na sociedade nacional escravocrata. Fizemos esta pesquisa
em instituições públicas responsáveis por documentos históricos como estes: Arquivo
Público do Estado de São Paulo, Arquivo Público do Estado da Bahia, Biblioteca
Pública do Estado da Bahia e Biblioteca Nacional.
Analisamos o funcionamento do arquivo em relação ao Arquivo: colocamos em
relação determinado campo de documentos pertinentes sobre uma questão6 e
instituições que os (in)disponibilizam (ocupando, inclusive um lugar de autoria: quando
reproduzimos materiais obtidos nestas instituições, não basta citar a fonte do arquivo; é
obrigatório atribuir os créditos ao Arquivo, sob risco de sofrer “penalidades previstas
por lei”7).
Considerando que todo arquivo responde a estratégias institucionais de
organização e conservação de documentos e acervos, e, através deles, de gestão da
memória de uma sociedade (ZOPPI-FONTANA, 2005, p. 97.), questiona-se: como se
dá a relação entre o real histórico e a prática da escrita que dá corpo à memória social
institucionalizada pelo Estado?
Como tratamos a questão

Os textos reclamam por gestos de interpretação, que são afetados pelos modos de
construir (ler) o arquivo; podem fazer soar (ou não) as vozes agenciadas na
multiplicidade de discursos. Como investigar os efeitos de sentidos do discurso textual,
que é o lugar em potencial de um confronto violentamente contraditório (Pêcheux,
2010, p. 50)?
Há um conflito que se arquiva na própria palavra arquivo. Derrida o discute logo
no início de Mal d’Archive: do grego “arkhê”, designa tanto o começo quanto o comando.
Há, pois, uma dupla designação que coordena dois princípios: começo (onde as coisas
começam, seja a partir de causas físicas, históricas ou ontológicas) e comando (o princípio
nomológico, o lugar no qual a ordem é instituída, lugar onde se inscreve a autoridade). A
relação lugar x autoridade constitui o arquivo. Os textos documentais (que são aqueles
6

Conforme Pêcheux define a noção de arquivo (PÊCHEUX, 2010, p. 51).
As normas de reprodução de acervo estão disponíveis na internet: Arquivo Público do Estado de São
Paulo: <http://www.arquivoestado.sp.gov.br/home_servicos.php>; Arquivo Público do Estado da Bahia:
<http://www.fpc.ba.gov.br/normas-e-procedimentos-de-consulta/>; Biblioteca Nacional:
<http://www.bn.br/portal/arquivos/pdf/norma.pdf>.
7
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que se historicizam, isto é, tornam-se objetos de saber, nomeando, datando, selecionando
objetos e fazendo determinados trajetos) significam os acontecimentos e, ao mesmo
tempo, são afetados por eles ao serem constituídos e situados historicamente.
Pensamos a materialidade da língua na discursividade do arquivo para
compreendermos processos de subjetivação que produzem determinados sentidos para
“negro”. O que implica em refletir sobre o modo de entrada na leitura do arquivo e seus
percursos. Segundo a proposta de Guilhaumou e Maldidier (2010, p. 162), o arquivo não é
um simples documento no qual se encontram referências; ele permite uma leitura que traz à
tona dispositivos e configurações significantes. A interpretação se realiza em meio à dispersão
de documentos, constituídos em relação a uma temática.
Nunes (2008, p. 91) propõe o percurso de arquivo, que é realizado em um ou mais
arquivos na constituição do corpus de análise. Conforme o analista,
se os estudos baseados nessa concepção [percurso no arquivo]
levaram a uma diversificação dos corpora, ao trabalho com
“corpora abertos” e à análise do modo como um “tema” se
apresenta em vários arquivos, eles não conduziram a uma análise
mais detida do funcionamento de um ou outro arquivo.

Frente a essa questão propõe um percurso específico, construído em um arquivo,
geralmente relacionado a determinada instituição. Com isto, ao invés de situar o tema e
estudá-lo no arquivo – ou atravessando vários arquivos –, o olhar do analista se volta para
o modo como o arquivo se constitui por temas, como ele ordena, classifica e constrói por
meio das práticas documentais um discurso da história (NUNES, 2008, p. 91). Assim, a
unidade de análise é o texto documental, cujo discurso produzido sobre os objetos de
arquivo é construído por mecanismos linguístico-discursivos que contribuem na
constituição das montagens temáticas. Ao analisar o funcionamento do arquivo em
relação a ele mesmo, é considerado o modo como os gestos de documentação montam
temas que constituem um enunciado de arquivo.
Articulamos as duas noções: fizemos um percurso de arquivo no arquivo.
Constituímos o corpus da pesquisa e, tal qual Maldidier e Guilhaumou (2010),
pensaríamos a relação arquivo x memória. No entanto, lidamos com determinadas
práticas documentais de/em instituições “públicas” que também davam a ver essa relação
– e de um modo muito significativo: se l’archivation produit autant qu’elle enregistre
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l'événement,8 o que parecia se tratar apenas de dificuldades técnicas de pesquisa dá a ver
gestos políticos de silenciamento de parte da memória constitutiva da história deste país.
Concordamos com Nunes (2008, p. 96): “Vemos no século XX a multiplicação das
instituições e, com isso, das práticas de documentação”.
No entanto, ao pesquisarmos jornais representativos do século XIX que
materializaram a primeira discussão sobre o lugar do “negro” na sociedade nacional (o
debate sobre a escravidão/abolição), notamos que o arquivo constituído por estes textos
documentais é cada vez mais reduzido.9
“Preservar” a memória: Como? Onde? Para quem?

SP

BA

Nosso propósito era o de analisar artigos recortados dos seguintes periódicos:

Jornais

Período

Diário da Bahia

1875-1893

Jornal de Notícias

1883-1893

Correio Paulistano

1875-1893

A Província de São Paulo

1875- 1893

No quadro que segue, resumimos os pontos em que se fundam nossas análises:

8

O arquivamento tanto produz quanto registra um acontecimento (DERRIDA, 1995, p. 34).
Embora atualmente esforços venham sendo investidos para, inclusive, digitalizar e disponibilizar na internet
alguns jornais, permaneceram durante séculos à mercê de fatores que os deterioraram (discutiremos este ponto
adiante). Além disso, no caso dos jornais que consultamos, apenas os paulistanos estão disponíveis nesse suporte.
9
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Períodos
Periódicos

A Província
de São Paulo

São Paulo

Arquivo Público do Estado de

Finalidade

“O Arquivo Público do Estado, órgão da Secretaria da
Casa Civil do governo do Estado de São Paulo, é
responsável pela custódia da documentação permanente
ali depositada. É sua função preservar todo o material
que está sob sua guarda, constituindo-se como um
serviço público aos cidadãos e fomentando o acesso aos
documentos que integram uma parte da memória da
sociedade sob responsabilidade do Estado”.41

disponíveis40
1874 – 1889*

Dificuldades
113

- O prédio ficou em reforma durante três anos
(2009/2012); funcionando em instalações provisórias,
os recursos disponíveis nem sempre atendiam às
necessidades de pesquisa.

1874 – 1895
Correio
Paulistano

- Atualmente o catálogo do acervo está disponível

Atualmente está online; quando de nossa pesquisa, era necessário
digitalizado e consultar o impresso no local.
disponível
- É permitido fotografar. Mas, no caso de microfilmes, a
online42
reprodução é insatisfatória. O serviço de digitalização

40

“A Biblioteca Pública do Estado da Bahia, há 197 anos,
vem cumprindo a função de democratizar o acesso ao
conhecimento e às descobertas, tornando-se referência
para as bibliotecas públicas espalhadas pelo vasto

Estado da
Bahia

Pública do

deixou de ser oferecido em 2011.

Diário da
Bahia

jan/dez 1876

- O catálogo do acervo é impresso; assim, o pesquisador

jan/dez 1878
jan/dez 1888
jan/dez 1893

não tem como saber de antemão quais periódicos
constam no acervo.
-

Os

exemplares

considerados

deteriorados

são

Os períodos assinalados com “*” estão em microfilme. O restante, em papel. Outra observação: nem todos os exemplares estavam disponíveis nos períodos mencionados. Por exemplo:
dentre as publicações que circularam no 13 de maio de 1888, só existe a do Correio Paulistano.
41
FAPESP. Disponível em: <http://www.bv.fapesp.br>. Acesso em: 10 nov. 2012.
42
SÃO PAULO. Governo do Estado de São Paulo. Disponível em: <http://www.arquivoestado.sp.gov.br>. Acesso em: 10 nov. 2012.
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território baiano”.43

marcados no catálogo com a sigla “SCU” (sem
114

condições de uso). Quando de nossa pesquisa, grande
parte do material necessário constava como disponível,
mas frequentemente os funcionários voltavam do acervo
de mãos vazias: o estado de deterioração do jornal
Jornal de
Notícias

jan/dez 1888
jan/dez 1893

impedia a consulta e alegavam que o catálogo estaria
desatualizado.
- Mesmo os jornais considerados em condições para a
consulta estão bastante mutilados. O extremo cuidado
no manuseio é insuficiente para evitar danos ao que
sobrou das páginas já tão desgastadas.
- Não dispõe de serviço de digitalização (é permitido
fotografar).

43

BAHIA. Secretaria de Cultura. Fundação Pedro Calmon. Disponível em: <http://www.bv2dejulho.ba.gov.br>. Acesso em: 10 nov. 2012.

44

Estado da Bahia

Arquivo Público do
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“Os arquivos públicos são importantes para qualquer
sociedade e para qualquer nação. No direito internacional
relativo à sucessão de Estados, os arquivos são
considerados como atributo essencial à soberania de um
Estado e, por consequência, apresentam-se como
instituições imprescritíveis e inalienáveis. É com esta
visão que o governador do Estado da Bahia, dr. Manoel
Victorino Pereira, em 16 de janeiro do ano de 1890, no
alvorecer da instalação do regime republicano no Brasil
criou por meio de Ato, o atual Arquivo Público do Estado
da Bahia (APEB). Tinha como finalidade primeira “[...]
recolherem-se, quanto antes, em certo e determinado lugar
todos os papéis e documentos históricos, administrativos,
judiciários e legislativos deste Estado, disseminados nos
diversos archivos públicos das diferentes repartições [...]”.
Desde então, o APEB passou a ser o ponto de referência,
o guardião do patrimônio documental da Bahia.
A Declaração Universal de Direitos Humanos (1948); o
Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das
Nações Unidas (1966) e a Constituição Federal (1988)
facultam a todo cidadão o direito a uma identidade e, por
conseguinte, o direito de acesso ao patrimônio
documental. A partir destas referências o APEB
disponibiliza um conjunto de serviços, com o objetivo de
apoiar: as decisões governamentais de caráter políticoadministrativo; o cidadão na defesa de seus direitos e à
produção científica e cultural.44

19/12/1883
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29/10/1884
27/10/1887
Diário da
Bahia

03/05/1888
26/05/1888
14/01/1892

- O catálogo do acervo também precisa ser consultado

29/01/1892

no local.

06/02/1892

- O acervo é diminuto.
- Não é possível digitalizar os documentos, oferece
apenas o serviço de impressão.

Jornal de
Notícias

Indisponível

BAHIA. Secretaria de Cultura. Fundação Pedro Calmon. Disponível em: <http://www.fpc.ba.gov.br>. Acesso em: 10 nov. 2012.
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jan/set 1879
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jul/dez 1880
jan/mar 1881
set/dez 1881
- O catálogo está disponível online e, ao fazer o

Biblioteca Nacional

jan/jun 1882

“A finalidade precípua da Biblioteca Nacional é a de
preservar a memória bibliográfica e documental do
país. Sendo assim, a reprodução do acervo é permitida
somente para fins de pesquisa, observadas as normas
institucionais”.45

Diário da
Bahia

levantamento dos artigos, constava o acervo praticamente

out/dez 1882

completo do período que buscávamos. Ao solicitar os

abr/set 1883

jornais, porém, muitas vezes os funcionários alegavam

jan/mar 1884

falta de condições de uso para recusar o acesso.46
- Não é permitido fotografar os documentos. Os custos

abr/jun 1885

dos serviços de reprodução são elevados e permitidos

abr/jun 1886

apenas para pesquisadores (é necessária uma autorização,

out/dez 1887

mediante comprovação da pesquisa).

jan/dez 1889*
jan/mar 1890
jul/set 1890
jan/mar 1892

45

FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL. Disponível em: <http://www.bn.br/portal/?nu_pagina=61>. Acesso em: 23 out. 2014.
Atualmente toda a coleção do Diário de Noticias está “fora de consulta”. E faltam os jornais publicados em 1883/1886-1894. Quanto ao Jornal de Notícias, a situação é ainda mais
lamentável: no catálogo online só consta a edição de 1892, e as notas informam que está “deteriorada” (Fundação Biblioteca Nacional. Catálogo disponível em: <http://catcrd.bn.br>. Consulta
em: 10 nov. 2014).
46
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out/dez 1887
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jan/dez 1888
jul/set 1888
Jornal de
Notícias

jan/dez 1889
jan/dez 1890
jan/dez 1891
jan/dez 1890
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Retomemos as finalidades enunciadas pelo Estado:

118

(1) É sua função preservar todo o material que está sob sua
guarda (Arquivo Público do Estado de São Paulo)
(2) [...] o guardião do patrimônio documental da Bahia
(Arquivo Público do Estado da Bahia)
(3) A finalidade precípua da Biblioteca Nacional é a de
preservar a memória bibliográfica e documental do país
(Biblioteca Nacional)

Em (3), vemos a própria noção de biblioteca deslizar: o termo “biblioteca”
convoca uma memória de saberes em circulação; ao ganhar uma inicial em maiúscula e
juntar-se a Nacional, nomeia um lugar de memória específico em que “preservar” se
sobrepõe ao sentido de biblioteca como lugar de circulação, de acesso a saberes
institucionalizados – ela funciona como arquivo, como os Arquivos Públicos. Importanos pensar: o que é “preservar”? Ou: como são produzidos sentidos para este verbo que
sintetiza as finalidades atribuídas a estas instituições? O que implica em perguntar:
“preservar” como? Para quem? Que efeitos são produzidos?
O primeiro efeito que apontamos é o de legitimidade tanto dos documentos,
quanto das instituições e de suas discursividades. Se, de toda a multiplicidade de coisasa-saber produzidas, há um conjunto que cabe ao Estado “preservar”, eleva-se o status
daqueles tomados como

(1.1)

“a documentação permanente ali depositada”

(1.2)

“o material que está sob sua guarda”

(1.3)

“os documentos que integram uma parte da memória da

sociedade” (Arquivo Público do Estado de São Paulo)
(2.1)

“todos

os

papéis

e

documentos

históricos,

administrativos, judiciários e legislativos deste Estado”
(2.2)

“o patrimônio documental da Bahia”

(Arquivo Público do Estado da Bahia)
1.

“a memória bibliográfica e documental do país”

(Biblioteca Nacional)
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Há, pois, um duplo em que (i) não são quaisquer documentos, são aqueles pelos
quais determinadas instituições se responsabilizam por recolher, guardar e preservar e
(ii) não é em qualquer lugar que eles estão, é em determinadas instituições. Esse
movimento discursivo circular instaura espaços de memória, redividindo-os,
(re)produzindo injunções ao dizer (e ao “ler” os arquivos) e promovendo uma partilha
entre os sujeitos que estariam (ou não) autorizados a percorrer determinadas trilhas do
dizer.
O que nos leva a outros efeitos: completude, unidade e silenciamento. Com
exceção dos enunciados (1.x),47 os movimentos de tradução-interpretação manifestados
pela reescritura de “documentos” são regidos pela ideia de totalidade: “todos os papéis e
documentos”, “o patrimônio documental da Bahia” / “a memória bibliográfica e
documental”. Enunciando predominantemente no singular,48 unidade e totalidade se
articulam, silenciando a possibilidade de outros documentos, outros saberes, outras
formas de vir-a-saber (e o próprio gesto político de selecionar estes, recusando outros
possíveis).49
E, no real dos sentidos, quais são estes documentos? Mais especificamente:
pensando em jornais representativos que circularam em finais do século XIX,
imprimindo em suas páginas um imaginário constituído em relação ao “negro”, que
publicações dão corpo ao arquivo nos Arquivos? Como a relação entre “arquivo” e
“público” se concretiza?
“Documentos que integram parte de uma memória da sociedade”

(Arquivo Público do Estado de São Paulo)

Embora a reforma do prédio tenha se estendido durante três anos – causando
transtornos e, em algumas ocasiões, o impedimento à consulta dos acervos –, de um
modo geral é nesta instituição que encontramos um acervo representativo e satisfatório

47

(1.3) é marcado por “uma parte de”. Não dá a ideia de temos-a-memória-toda, mas ainda tem o efeito de
legitimidade da instituição.
48
Lembrando: o sintagma “todos os papéis e documentos” (que já dá a ver uma ilusão de totalidade) é
reescrito por “o patrimônio documental”. Assim, se o processo de reescrituração no texto faz com que algo
do texto seja interpretado como algo diferente de si (GUIMARÃES, 2005, p. 28), a reescrita se faz num
movimento discursivo que vai fechando os sentidos: a (ilusão de) totalidade se articula com a (ilusão de)
unidade.
49
Em relação aos jornais que consultamos, adiantamos os pontos que discutiremos adiante: não é
qualquer saber que se historiciza, são determinados conhecimentos materializado na/pela escrita; também
não é qualquer dizer, é o abolicionista (todos os artigos publicados manifestavam essa posição).
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aos nossos propósitos de pesquisa: todo o período que consultamos estava microfilmado
(evitando-se, pois, a destruição dos jornais causada por desgastes físicos); esforços vêm
sendo investidos, inclusive, para disponibilizar online acervos digitalizados.50 Aqui, o
sentido de “preservar” (“É sua função preservar todo o material que está sob sua
guarda”) contempla o próprio acervo, “o material que está sob sua guarda”. E dá a ver
políticas de Estado que efetivamente vêm cumprindo com essa finalidade.51
O que também produz seus efeitos. Questionamos a posição de Schwarcz, ao
investigar as representações do “negro” no século XIX: a antropóloga ressalta a
“importância da imprensa paulista de finais do século como fórum de debates centrais
da época” (1987, p. 15). Ao atribuir centralidade à imprensa paulistana, não estaria sob
efeito da língua, afetada por uma memória que coloca o estado de São Paulo como o
“cérebro do país”? Não estaria endossando a “naturalidade” de sua posição de destaque
na sociedade nacional?
Pensamos que sim. E a falta de políticas de preservação de páginas não-paulistanas de
nossa história, conforme discutimos adiante, em nada contribui para desnaturalizar esse
posicionamento. Por exemplo: dos exemplares em circulação na data histórica de 13 de
maio de 1888, só as do Correio Paulistano e d’A Província de São Paulo52 estão
disponíveis; as dos jornais baianos que pesquisamos – Diário da Bahia e Jornal de
Notícias – já não existem mais.
“Democratizar o acesso ao conhecimento e às descobertas”

(Biblioteca Pública do Estado da Bahia)

Deparamo-nos com a ausência de políticas de preservação dos jornais; como
resultado, a maior parte dos exemplares não pôde ser consultado: estavam sem
condições de uso.53 Mesmo os que permaneciam em circulação estavam extremamente
degradados. A orientação dada por funcionários foi a de tentar outras instituições, como
o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (nova tentativa frustrada: os jornais que
50

É
o
caso,
por
exemplo,
do
jornal
Correio
Paulistano
(Disponível
em:
<http://www.arquivoestado.sp.gov.br/>. Acesso em: 11 nov. 2014).
51
Ainda que inscrita em falhas: entre o século XIX e o momento atual, há um tempo considerável para a
implementação de medidas para a preservação dos “documentos que integram uma parte da memória da
sociedade”.
52
Encontramos esta edição no acervo d’O Estado de São Paulo (que pode ser consultado mediante o
pagamento da mensalidade estipulada pela empresa). Nas referidas instituições públicas, estas páginas já
não estão mais disponíveis.
53
Pesquisa realizada em dezembro de 2010.
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compõem seus acervos são do século XX em diante), o Arquivo Público do Estado da
Bahia e a Biblioteca Nacional.
“Todos os papéis e documentos” / “o patrimônio documental”

(Arquivo Público do Estado da Bahia)

Se o acervo reduzido da Biblioteca Pública do Estado da Bahia ocupou apenas
cerca de duas semanas de trabalho de pesquisa, para a incursão no Arquivo Público do
Estado da Bahia só foi necessário um dia: não havia nenhum exemplar do Jornal de
Noticias; quanto ao Diário da Bahia, oito exemplares compunham o acervo. O que
produz outros sentidos em relação aos movimentados por Jorge Calmon54 em A
imprensa exige sua história, publicado no Observatório da Imprensa55 em 2005
(portanto, cinco anos antes de nossa consulta), do qual obtivemos o recorte abaixo
(grifos nossos):
A relação dos jornais que se acham em Salvador está no livro da
professora Kátia Maria de Carvalho Silva intitulado O Diário da
Bahia e o século XIX (p. 25).
[...]
História concatenada
Eis os títulos, com as datas de fundação: Alabama (1863); A
Bahia (1881); A Bahia Ilustrada (1868); Correio da Bahia
(1871); Correio da Manhã (1888); Correio de Notícias (1834);
Correio do Povo (1871); Diário da Bahia (1856); Diário de
Notícias (1875); Diário do Povo (1883); Estado da Bahia
(1890); O Faísca (1885); Gazeta da Bahia (1879); Gazeta
Ilustrada (1882); Gazeta de Notícias (1894); Gazeta do Povo
(1833); Gazeta da Tarde (1880); Gazeta Médica da Bahia
(1886); Guaycurú (1879); Jornal da Bahia (1853); Jornal do
Comércio (1876); Jornal de Noticias (1879); O Monitor (1876);
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Jorge Calmon (1915-2010) desempenhou várias atividades, dentre as quais: jornalista, deputado
estadual (eleito pela UDN entre 1947 e 1951 e reeleito pelo PL entre 1951 e 1955), secretário do Interior
e da Justiça, professor na UFBA e membro da Academia de Letras da Bahia (fonte: Assembleia
Legislativa do Estado da Bahia. Disponível em: <http://www.al.ba.gov.br/deputados/DeputadosInterna.php?id=510>). Seu nome está escrito em placas de ruas, escolas, biblioteca... E um busto em sua
homenagem está na entrada da Academia de Letras da Bahia (16/12/2010; o vídeo da inauguração está
disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=W-3Q1Z9uYfc>).
55
Disponível em: <http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/a_imprensa_exige_sua_historia>.
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Monitor Cathólico (1887); A Mutuca (1874); O Óculo Mágico
(1865); O Pequeno Jornal (1889); República Federal (1883). 28
títulos, portanto. [...]
De posse da relação levantada pela citada pesquisadora
[“Professora Lizir Arcanjo Alves, conhecida pesquisadora”; ela
listou 289 publicações que “acham-se” na Biblioteca Nacional], a
direção do Arquivo Público da Bahia, na gestão da professora
Anna Amélia Vieira Nascimento, promoveu a microfilmagem
dessas quase três centenas de publicações, que, assim, podem ser
consultadas na sede do Arquivo, em Salvador.
Falta microfilmar as coleções de jornais que circularam ou
ainda circulam na capital baiana, existentes no mesmo Arquivo
Público, Biblioteca Pública e Instituto Histórico da Bahia.

Jorge Calmon (filho de Pedro Calmon, que nomeia a fundação que, em parceria
com a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, é responsável pelo “patrimônio
documental”) lista os periódicos “que se acham em Salvador” (“28 títulos, portanto”);
na sequência, cita um gesto de preservação (“a direção do Arquivo Público da Bahia [...]
promoveu a microfilmagem dessas quase três centenas de publicações”) e prossegue
num movimento discursivo que projeta uma latência de futuro (“falta microfilmar...”).
O silêncio é o real do discurso, diz Orlandi (2007, p. 29), e é justamente nos
dizeres aqui silenciados que habita aquilo que diz do arquivo: (i) ao dizer que “a relação
dos jornais que se acham em Salvador está no livro...”, a perenidade dos periódicos é
silenciada. Em “a relação dos jornais” impressa nas páginas do “livro”, nada é dito
sobre as condições a que eles estão submetidos. Ou seja: “acham-se” não
necessariamente coincide com “podem ser consultados” (e também silencia as
condições materiais dos jornais: péssimas!). O “livro” é da Kátia Mattoso; o efeito de
legitimidade, produzido pelo renome que a pesquisadora possui também contribui para
reforçar esse efeito de congelamento: diz de quem diz, deixando de fora um inquietante
“como”.
(ii) Em “a direção do Arquivo Público da Bahia, na gestão da professora Anna
Amélia Vieira Nascimento, promoveu a microfilmagem dessas quase três centenas de
publicações”, é silenciado o período a que se referem estas publicações. Quando de
nossa pesquisa, havia edições do Diário da Bahia microfilmadas (oito, dentre o período
de 1875 a 1893 em que o jornal circulou diariamente) e também do Jornal de Notícias
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(nenhuma, porém, dentre o período que consultamos. Lembrando: 1883 a 1893).
Também são silenciadas as condições dos jornais quando de sua microfilmagem (assim
como a qualidade das imagens: os microfilmes, em geral, não têm qualidade suficiente
para serem minimamente legíveis): sem um trabalho de restauração prévio, temos
muitas páginas deterioradas, e várias outras estão tão destruídas que só se fazem notar
pela sua ausência.
(iii) Pelo movimento discursivo deste texto em que (iii.1) transitam determinadas
personalidades reconhecidas socialmente (e que, pelos efeitos produzidos, destacam-se
ainda mais), (iii.2) é apontado o envolvimento do Estado em ações de preservação dos
jornais e (iii.3) pelo próprio efeito de ser assinado por Jorge Calmon, o enunciado “falta
microfilmar” pode ser parafraseado como “será microfilmado”. Ou seja: funciona
produzindo o sentido de algo que será feito no futuro, e não apenas mencionado como
algo que ocorre no presente.
“A memória bibliográfica e documental do país”

(Biblioteca Nacional)

Incrustada entre paredes, pavimentos e discursos, a Biblioteca Nacional também
impõe uma política de silêncio para além daquele que conhecemos como o exigido nas
salas de consulta. Produzindo um recorte entre o que se diz e o que não se diz
(ORLANDI, 2007, p. 73), entrecruzam-se normas, saberes arquivados e sujeitos que
pulsam sob a inquietude dos sulcos que irrompem em seu movimento por trilhas de saber.
Por entre fissuras instaladas na espessura da memória convocada na/pela
Biblioteca Nacional, retomamos um já-dito para atualizá-lo no intervalo prenhe de
sentidos que movem sujeitos e saberes:
A finalidade precípua da Biblioteca Nacional é a de preservar a
memória bibliográfica e documental do país. Sendo assim, a
reprodução do acervo é permitida somente para fins de pesquisa,
observadas as normas institucionais.

Determinadas discursividades instaladas no interdiscurso são apagadas ou
silenciadas (aqui, é materializado um discurso autoritário que empurra para fora a
polêmica, fazendo falar um sujeito exclusivo do discurso; esvazia o lugar enunciativo
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do interlocutor, para que ele integre este discurso ao seu), encerrando o desmedido da
história na fixidez dos textos que dariam corpo à memória assumida como sendo do País,
autorizando (ou não) sua partilha (desigual), esquivando o Estado do estado em que (não)
se encontra. Mostramos.
Desdobremos este enunciado em cadeia parafrástica:
Silêncios tagarelam o que as palavras calam
(i) De um lado, já-ditos são endossados pelo efeito de naturalidade (em outros
termos, é como se dissesse: “é óbvio que todos sabem – ou deveriam saber – que é
necessário “preservar a memória bibliográfica e documental do país”);
(ii) De outro, um espaço enunciativo que tão-somente pode ser ocupado pela
instituição;
(iii) Produzindo um efeito de atemporalidade, a expressão “sendo assim” apaga
as marcas de pré-construídos que sustentam o enunciado e une sintaticamente campos
discursivos distintos, separados e assimétricos.
(iii) O uso do gerúndio (“sendo”) produz um efeito de retomada incessante do já-lá,
a imagem de um presente é deslocada de outros já-ditos; o passado é desligado, neste gesto
de (tentar) fazer durar o acaso do acontecimento. De um lado, é recortado do passado um
memorável (o que diz “do país”); de outro, instaura-se uma latência de futuro; neste
movimento, o dizer assume um caráter atemporal, contribuindo para validar o espaço
enunciativo ocupado pela instituição.
(i) O “assim” (em “sendo assim”) marca o que não está em discussão, apagando
a discursividade que as palavras materializam:
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(i.1) “a memória” − “UMA memória”
Como já mostramos: enunciando no singular, unidade e totalidade se articulam,
silenciando a possibilidade de outros documentos, outros saberes, outras formas de vir-a-saber
(e o próprio gesto político de selecionar estes, recusando outros possíveis). Já discutimos
determinados efeitos produzidos (apagamento, completude, unidade, congelamento...). Além
disso, sublinhamos o fato de que nesta memória do país há pouco ou nenhum espaço para os
impressos representativos da mídia baiana que fomos consultar. Lamentavelmente, as más
condições dos jornais também se fazem notar na Biblioteca Nacional: conseguimos consultar
uma parte considerável dentre o que pretendíamos; posteriormente, porém, praticamente todo
o material foi retirado de circulação. Atualmente, resta muito pouco das páginas dos jornais
Diário da Bahia e Jornal de Notícias que materializaram insistentemente dizeres do “negro”
em discussões em torno da “abolição”.
(i.2) “bibliográfica e documental” − “escrita”
Especifica a natureza dA memória do país, (i.2.1) o que afeta o direito de
produzi-la: a inscrição em uma posição-sujeito de escrita constitui uma espécie de prérequisito que delimita quem pode ou não ocupar espaços enunciativos que a constituem.
Ao tomarmos, por exemplo, a discussão sobre escravidão/abolição, a voz daquele que foi
chamado de escravo só poderia aparecer nessa memória em gestos de traduçãointerpretação do letrado, seja ele...
... o escravizador, produzindo sentidos entrelaçados em sua historicidade,
... o próprio escravo, supondo uma série de “se” vencidos: se ele se
alfabetizasse, se ele tivesse a oportunidade de se manifestar, se ele pudesse despertar a
atenção para o que teria a dizer...
De um modo ou de outro, esta forma de ouvir-e-se-fazer-ser-ouvido passa
necessariamente por uma subjetividade que é ocidental. E (i.2.2) destitui o poder de
outras formas de dizer.
(i.3) “preservar” (“A finalidade precípua”) − “evitar danos”
(i.3.1) Não são “As finalidades”, é “A finalidade”.
“Evitar danos” ocupa um espaço que deveria ser dividido com “circular
saberes”: não é a oportunidade de acessá-los que direcionaria os sentidos disso que se
chama biblioteca? Se “evitar danos” desliza para “evitar o acesso”, não poderíamos
deixar de expressar nossa curiosidade: “preservar” para quê? Para quem? Como?
(i.3.2) Não é “essencial”, “principal”, “fundamental” ou qualquer outra expressão que
poderia ser considerada de “domínio público”. “A finalidade” é “precípua”.
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Esta escolha lexical aponta a inscrição da instituição em um espaço de erudição
(aquém de letrado, é também conhecedor de um vasto domínio lexical). Já separa, pois,
os usuários em pelo menos dois espaços distintos: aqueles que lhe compartilham o
significado ou têm condições de fazê-lo e os que são apartados, ficam do lado de fora ao
se sentirem barrados pelo imponente dizer.
(ii) Os procedimentos (as regras que cabem à instituição “normatizar” e, aos usuários,
“observar”) são bastante rígidos. Além das regras comumente exigidas em bibliotecas,
várias autorizações são necessárias: percorre-se um labirinto de formulários, que devem
ser preenchidos e assinados por diferentes funcionários.
Depois de conseguir o crachá de identificação, a chave do armário onde determinados
pertences devem ficar acondicionados, permissão para usar computador móvel e passar
pelos guardas que vão conferindo crachá-material-formulários:
(ii.1) Solicitação dos jornais: mesmo inexistindo regras expressas sobre
comprovação de pesquisa para a consulta do acervo, diante dos formulários que solicitavam
jornais do século XIX várias perguntas foram feitas pelos funcionários; de certo modo, a
comprovação de pesquisa é requerida. Depois de explicações, insistências e do passar de
uma mão a outra o formulário com nomes e códigos que vão guiar a busca dos periódicos, é
preciso aguardar durante um tempo considerável (no nosso caso, cerca de uma hora e meia);
por vezes, após longa espera, o funcionário retornava avisando que o jornal estava sem
condições de uso.
(ii.2) Reprodução dos jornais: não é permitida a utilização de máquina fotográfica,
mesmo sem flash, e os custos dos serviços de reprodução são bem onerosos. A Biblioteca
Nacional oferece os serviços de microfilmagem e digitalização; o pedido é avaliado e
demanda documentos que comprovem “fins de pesquisa”. Por que é preciso estar inscrito
nesta posição para ser autorizada essa partilha da memória, que é “do país”? Ou: se é “do
país”, por que só alguns podem ter acesso?
É aqui que (i) e (ii) se entrelaçam, fazendo silêncios gritarem a responsabilidade do
Estado em relação a “preservar”: se “a memória bibliográfica e documental” está em um
prédio público, se é “do país”, se está em um lugar de circulação de saberes socialmente
produzidos, o sentido iria em direção de preservar para (preservar para o público, para o país,
para o usuário da biblioteca...).
Não é o que acontece.
Por um lado, há rigorosas normas que regem cada passo por entre as paredes,
pavimentos e discursos da instituição; cabe ao usuário “observá-las” – e ser “observado”
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em cada passo pretendido. Por outro lado, há uma responsabilidade do Estado; e se
esquiva dela, apontando os olhares para o usuário. A falta significa a materialidade do
acervo, considerando os jornais que pesquisamos: falta de condições de uso, de páginas,
de exemplares, de períodos representativos de registros de história. O estado crítico dos
periódicos que ainda resistem denuncia a falta de políticas voltadas à manutenção do
que é considerado como “a memória bibliográfica e documental do país”.
A ação de reproduzir é ressignificada:
... ao invés de reproduzir o acervo para preservar a memória (o que permitiria incluir
o acessar em suas finalidades), seja digitalizando, microfilmando ou mobilizando quaisquer
outros recursos que permitissem a manutenção de versões de História impressa,56
... evita-se o gesto de reproduzir ao associá-lo com danificar, conjugando os-dois-verbosem-um na figura do sujeito-usuário (o que justificaria a exclusão do acessar em sua
finalidade).
É na falha do Estado que a completiva do verbo “preservar” desliza: o que deveria ser
preservar para se constitui como preservar de. Preserva-se do público, do usuário, do país...
Enquanto isso, segue em curso a ação do tempo, dos ácaros; dos ascos.
Algumas (des)considerações

Se Derrida mostra o conflito instalado no arquivo, ao se constituir em/por
instituições sociais, abre-se mais um espaço de disjunções em que políticas de Estado
afetam a constituição, a formulação e a circulação de discursos. Há uma decalagem entre
estas instâncias discursivas marcada (não só, mas também) pelas formas de acessar os
objetos de saber que constituem os arquivos nos Arquivos. Estas instituições não só as
normatizam, mas também fazem falar uma memória coletiva que divide os que estão
autorizados a ler, a falar e a escrever. O que nomeia as fachadas dos prédios (“Arquivo
Público do Estado x”) vai se (re)ssignificando em um processo em que o (A)arquivo se
relaciona com o (P)público. E com o próprio conhecimento daquilo que faz (d)o brasil,
(o) Brasil.

56

Mesmo a parte do acervo que foi digitalizada e/ou microfilmada não passou incólume à deterioração:
reproduz não só páginas de (determinados) jornais, mas a própria mutilação imposta pela demora em fazêlo.
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Resumo: Este artigo discute as modificações estruturais no sistema público de TV

brasileiro por meio de uma avaliação do processo de implementação da TV Brasil.
Criada pelo governo federal em dezembro de 2007, a emissora pública, de propriedade
da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), emerge de um esforço conjunto de
organizações da sociedade civil e do Poder Executivo Federal para se contrapor ao
predomínio privado no setor televisivo nacional. Tal movimento funda-se no preceito
constitucional da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal de
televisão, que pressupõe o equilíbrio entre ambos. Apesar de a TV Brasil proporcionar o
contraponto ao sistema privado do ponto de vista formal, buscamos verificar se ela
dispôs de recursos e abrangência suficientes, em seus sete primeiros anos, para superar
as limitações do fenômeno que denominamos como “complementaridade funcional” na
relação entre os sistemas no caso brasileiro. Para tanto, no âmbito da avaliação de
políticas públicas, desenvolvemos uma avaliação do processo de implementação da TV
pública, a partir de dados levantados por meio de pesquisa documental e bibliográfica.
Pretendemos, portanto, expor novos argumentos para a ampliação do debate sobre a TV
pública no Brasil.
Palavras-chave: TV pública; complementaridade; políticas públicas.

___________________________________
The TV Brazil and the functional complementarity of the Brazilian public
television system
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Abstract: This paper discusses structural changes in the public broadcasting in Brazil

by means of an evaluation of the implementation process of TV Brasil. This public
broadcaster, created by the federal government in December 2007 and owned by the
Brazil Communication Company (EBC), results from a common effort of civil society
organizations and the federal executive to oppose the predominance of privately owned
corporate media in the national broadcasting. This trend is based on the constitutional
article that provides the complementarity between private, public and state broadcasting,
which assumes the balance between them. Although TV Brasil offer formally a
counterpoint to the commercial broadcasting sector, we aim to verify whether it has had
necessary range and resourcesatits disposal in its first seven years of operations to
overcome the limitations of a phenomenon, which we call “functional complementarity”
in the relation between the systems in Brazil. For this purpose, in the field of evaluation
of policies, we have developed an evaluation of the implementation process of the
public broadcasting from data collected in a bibliographic and documentary research.
Therefore, we aim to display new arguments for widening the debate on public
broadcasting in Brazil.
Keywords: Public TV; complementarity; public policies.

1. Introdução

N

esta reflexão, propomos uma breve análise sobre os avanços e dificuldades
enfrentados pelo projeto da TV Brasil, a TV Pública brasileira, em sua busca
pela efetivação do preceito constitucional da complementaridade dos

sistemas público, privado e estatal de televisão (BRASIL, 1990). Apesar de ter sido
contemplada na Constituição Federal de 1988, historicamente, entendemos que a
complementaridade entre os sistemas foi marcada por um esforço estatal difuso e
incompleto, funcional à manutenção do predomínio privado no setor televisivo
nacional.
Dessa forma, realizaremos um estudo de caso dos primeiros sete anos da TV

Brasil a fim de identificar se a emissora pública brasileira superou o que denominamos
de “complementaridade funcional”, um paradigma marcado pelo desequilíbrio entre os
sistemas, fomentado pela atuação irrelevante do sistema público, funcional à primazia
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do sistema privado de TV. Para tanto, avaliaremos aspectos como financiamento, gestão
e controle social, distribuição do sinal e programação e conteúdo, tomando como
referência os preceitos expostos na “Carta de Brasília” (BRASIL, 2007) e no decreto nº
6.246/2007, que criou a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), objetivando a
composição de um quadro atualizado da TV pública e de sua evolução.
A TV Brasil, emissora pública ligada à EBC, foi concebida pelo governo federal
como eixo central de um esforço de reordenação do sistema público de TV brasileiro,
em um contexto de expansão do “campo público” no cenário televisivo nacional. Tal
esforço ampliou o debate sobre a regulação do setor, mas os interesses privados das
grandes emissoras comerciais do país têm oferecido grande resistência à construção de
um marco regulatório para as comunicações, dificultando o equilíbrio entre os sistemas
preconizado pelo princípio da complementaridade.
No entanto, o novo cenário midiático, reconfigurado pelas tecnologias ligadas à
internet, promove oportuna fragmentação do predomínio da TV comercial enquanto
principal meio de comunicação de massa de nossa sociedade. Trata-se de um momento
histórico permeado pela disputa entre um conjunto articulado de organizações do campo
privado, consciente de sua posição e estratégia, e o campo público de televisão, que
sedimenta lentamente sua coesão por meio do interesse comum de seus integrantes pela
livre mediação em nosso modelo democrático.
Dessa forma, buscamos capturar elementos da dinâmica dos grupos de interesses
e sujeitos envolvidos no processo estudado, bem como suas racionalidades e interesses a
fim de compor a sistematização do fenômeno social alvo desta investigação.
Delimitamos como objeto de estudo as modificações estruturais no sistema público de
TV brasileiro e como campo empírico os sete primeiros anos do processo de
implementação da TV Brasil, de 2007 até o primeiro semestre de 2015. Assim,
estabelecemos como parâmetros úteis na percepção da dinâmica do objeto de estudo
quatro dimensões voltadas para a avaliação de processo: a) financiamento; b) gestão e
controle social; c) estrutura de distribuição do sinal; d) programação e conteúdo.
Portanto, em virtude da complexidade do objeto de estudo, a proposta
metodológica compreende a avaliação de políticas públicas como modalidade de
pesquisa adotada, realizada a partir dos dados levantados por meio de procedimentos de
pesquisa documental e bibliográfica. Desse modo, a pesquisa se enquadra, no âmbito da
avaliação de políticas públicas, em uma avaliação de processo (SILVA, 2008) que “é o
modelo de avaliação de políticas e programas sociais que se volta sobretudo a aferir a
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eficácia de um programa. Ou seja: em que medida o programa está sendo implementado
conforme as diretrizes preestabelecidas e quais as relações entre o produto gerado e as
metas previstas ou desejadas” (SILVA, 2008, p. 152).
Para o levantamento de informações, o principal procedimento de coleta de
dados utilizado foi a pesquisa documental (LAKATOS, 2007), por meio da qual foram
selecionados documentos oficiais e matérias jornalísticas compreendendo o período de
janeiro de 2007 a maio de 2015, em virtude de sua relação com as modificações na
estrutura da TV Brasil. O conjunto de documentos coletados contemplou desde medidas
provisórias, decretos, atos administrativos, comunicações oficiais até notas à imprensa e
declarações públicas dos sujeitos envolvidos no processo, e foram classificados em três
grupos: a) documentos oficiais; b) documentos administrativos; c) documentos
midiáticos. Para complementar a pesquisa documental, realizamos pesquisa
bibliográfica, que proporcionou elementos para a avaliação da pesquisa documental,
fornecendo perspectivas críticas sobre o tema em questão.
Assim, pretendemos identificar se o projeto da TV Brasil foi capaz de superar o
paradigma da “complementaridade funcional” em seus sete primeiros anos de
implementação ou, caso contrário, que fatores foram determinantes para a manutenção
do histórico desequilíbrio entre os sistemas privado, público e estatal de televisão no
caso brasileiro.
2. A TV Brasil e os desafios da complementaridade funcional

Amplamente divulgado pela mídia, o lançamento da tecnologia de televisão
(TV) digital, em 2 de dezembro de 2007, ficou marcado na memória de muitos
brasileiros como o início de uma esperada transição para um novo padrão de TV no
Brasil, com avanços tecnológicos e mais qualidade. Mas poucos acompanharam a
menos anunciada transformação estrutural no padrão da TV pública brasileira, pontuada
pelo lançamento da TV Brasil. O capítulo V da nossa Constituição Federal (BRASIL,
1990) já previa, em seu artigo 223, a observância do princípio da complementaridade
dos sistemas privado, público e estatal de televisão, base constitucional para as
iniciativas do Poder Executivo que resultaram na medida provisória nº 398, de 10 de
outubro de 2007 (BRASIL, 2007b), que determinou a criação da Empresa Brasil de
Comunicação (EBC), gestora da TV Brasil, constituída para compor um inédito sistema
público de comunicação.
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Dentre os principais objetivos que justificaram a criação da TV Brasil, destacase o de “fomentar a construção da cidadania, a consolidação da democracia e a
participação na sociedade, garantindo o direito à informação do cidadão” (BRASIL,
2007b). Por outro lado, a iniciativa do Poder Executivo de reordenar o padrão da TV
pública brasileira baseia-se na percepção de que somente a complementaridade dos
sistemas público, privado e estatal seria capaz de “desmontar uma série de mecanismos
que fazem com que a televisão exerça uma forma particularmente perniciosa de
violência simbólica” (BOURDIEU, 1997, p. 22).
Críticas de diversos setores da sociedade, insatisfeitos com predomínio do
interesse privado no setor televisivo nacional, reforçam o esforço de criação e expansão
do sistema público de TV, já que a participação de organizações da sociedade civil
(GRAMSCI, 1987) na produção e circulação do “capital simbólico” (BOURDIEU,
1996, p.107) por meio da TV aberta é bastante restrita, comprometendo a consolidação
da democracia no campo midiático.
Em nossa experiência democrática, direitos constitucionais à saúde, moradia e
educação, dentre outros, são amplamente divulgados pela mídia e constantemente
invocados pela população nas reivindicações pela melhoria dos serviços prestados pelo
Estado. Entretanto, o direito à informação, que segundo Carvalho (2002, p. 27),
compreende ainda o direito de informar, o direito de se informar e o direito de ser
informado, e que pressupõe a participação das diversas organizações da sociedade civil
em quaisquer que sejam as formas de composição da TV aberta brasileira, são pouco
difundidos. Tal distorção é derivada da percepção de que o direito à liberdade de
expressão e a ausência de censura constituem garantias suficientes para que todos os
setores de nossa sociedade possuam condições de expressar seus ideais, o que não
ocorre no âmbito da comunicação de massa, cujo predomínio do sistema privado limita
o alcance de diversas correntes ideológicas que contrariem seus interesses comerciais.
Dessa forma, o equilíbrio entre os sistemas público, privado e estatal torna-se
essencial para a democracia e a criação e expansão de um sistema público de TV,
materializado pela iniciativa da TV Brasil, constitui uma importante oportunidade para a
ampliação da participação da sociedade no setor televisivo nacional. Ainda que
permaneça cercada de contradições, a instituição de um sistema público de TV oferece o
necessário contraponto ao predomínio do interesse privado.
No entanto, tal equilíbrio só ocorrerá se a TV pública for dotada de condições
financeiras e estruturais para viabilizar sua expansão de modo a concorrer diretamente
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com as grandes redes privadas de televisão em termos de audiência. Portanto, sete anos
após a criação da TV Brasil, buscamos identificar seus avanços em termos de
financiamento, gestão e controle social, estrutura de distribuição do sinal e programação
e conteúdo.
2.1. Financiamento

Do ponto de vista do financiamento, “a TV pública deve ser independente e
autônoma em relação a governos e mercado [...] com participação significativa de
orçamentos públicos” (BRASIL, 2007). No entanto, dentre as três principais fontes de
financiamento da TV Brasil, as dotações orçamentárias da União, que compõem a maior
parte dos seus recursos, são contingenciáveis, o que provoca elevada imprevisibilidade
em momentos de crise.
Já as receitas oriundas de serviços e licenciamento de produtos e publicidade
institucional de entidades de direito público e de direito privado a título de apoio
cultural e patrocínio, também são instáveis, pois dependem de limitada demanda de um
mercado audiovisual nacional ainda incipiente. Assim, o modelo de financiamento da
emissora não garante sua autonomia financeira e previsibilidade orçamentária, de forma
que eventuais cortes no orçamento da União ou modificações na orientação política do
governo põem em risco a sobrevivência da TV pública.
Por outro lado, a EBC ainda busca receber na justiça parte dos recursos da
Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública (CFRP), instituída pela lei nº
11.652/08, e oriundos do Fundo de Fiscalização de Telecomunicações (Fistel). A
contribuição determina que 75% do Fistel deve ser destinado à empresa, 2,5% devem ir
para a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e 22,5% para outras emissoras
públicas. Os recursos da CFRP constituem importante fonte de financiamento para o
projeto da TV pública, mas as operadoras de telefonia, que contribuem para o fundo,
questionam na Justiça o recolhimento, de forma que cerca de R$ 1,37 bilhão (sem
correção monetária) foram depositados em juízo e estão retidos desde 2009.
Apenas no final de 2013, a EBC conseguiu na Justiça a liberação de cerca de R$
321 milhões, referentes ao recolhimento da operadora Tim, que abriu mão de realizar
depósitos em juízo após decisão judicial favorável em primeira instância pelo
recolhimento dos valores em favor da EBC. Em abril de 2015, a EBC divulgou seu
balanço financeiro referente ao ano de 2014, no qual obteve lucro de R$ 95,2 milhões,
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550% maior que o de 2013 (R$ 14,6 milhões). Entretanto, o aparente bom resultado foi
inflado pelo repasse de verbas da CFRP, pois sua receita operacional bruta do período
foi de R$ 92 milhões, valor que é somado à verba oriunda do governo federal, que
ampliou seu repasse em 24,5%, para R$ 509 milhões.
A ampliação de recursos da EBC é uma boa notícia se vista isoladamente,
porém, se considerarmos que, em 2014, o grupo Globo faturou R$ 16 bilhões e lucrou
R$ 2,5 bilhões, percebemos claramente que a complementaridade entre os sistemas
privado, público e estatal de televisão está muito longe de ser efetivada, ao menos do
ponto de vista financeiro.
Apenas o lucro do grupo Globo foi maior que todo o faturamento da segunda
maior rede privada de televisão do país, a Record, que em 2013 foi de R$ 2,2 bilhões.
Portanto, mesmo no setor privado há evidente desequilíbrio de forças, pois se
compararmos apenas a receita da TV Globo em 2014, da ordem de R$ 10,6 bilhões,
chegando a R$ 11,5 bilhões considerando-se as afiliadas, com a segunda maior rede,
veremos que o faturamento da primeira é cinco vezes maior.
2.2. Gestão e controle social

Dentre os diferenciais do modelo de gestão da EBC destaca-se a previsão legal
de mecanismos de participação, como o Conselho Curador, órgão de natureza
consultiva e deliberativa composto por 22 integrantes, sendo 15 representantes da
sociedade civil (um de cada região do país), quatro do governo federal (ministros da
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Secretaria de Comunicação Social da
Presidência da República), um servidor de carreira da Câmara dos Deputados, um
servidor do Senado Federal e um funcionário da empresa. O objetivo é que a
representação da sociedade seja feita por indivíduos que expressem pluralidade de
opiniões, formações, experiências profissionais, regionalização e equidade de gênero e
de raça, sendo proibidas indicações de representantes feitas por partidos políticos ou por
instituições religiosas.
É função do Conselho Curador zelar pelo cumprimento da missão da EBC,
deliberar sobre a linha editorial de seus veículos e fiscalizar, em nome da sociedade, a
observância dos princípios da comunicação pública. Na qualidade de principal
instrumento de participação da sociedade na gestão da EBC, o Conselho Curador
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diferencia seus veículos públicos dos exclusivamente estatais e daqueles do sistema
privado.
Os 15 representantes da sociedade civil são indicados pela Presidência da
República, após consulta pública conduzida pelo próprio Conselho Curador, para
mandato de quatro anos com possibilidade de uma recondução. Os representantes da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal são indicados pelas mesas diretoras das
respectivas casas legislativas, para mandato de quatro anos, também com possibilidade
de uma recondução. O representante dos trabalhadores da EBC é escolhido por meio de
voto direto dos funcionários do quadro da instituição, para mandato de dois anos, sem
possibilidade de recondução. Os quatro ministros não possuem tempo de mandato
definido ou possibilidade de recondução, já que sua representatividade é vinculada aos
cargos.
Entretanto, o princípio de que “a TV pública deve ser independente e autônoma
em relação a governos e mercado” (BRASIL, 2007), expõe a fragilidade da prerrogativa
presidencial de nomear integrantes do comando da emissora e membros do Conselho
Curador, o que ainda ocorre mesmo decorrido sete anos de sua criação. Ainda que a
nova composição dos membros da sociedade civil tenha sido definida por consulta
pública, o Conselho Curador emitiu nota em abril de 2015 afirmando que mesmo após
quase um ano de a lista tríplice para nomeação de cinco novos conselheiros ter sido
encaminhada à Presidência da República, não houve definição dos nomes. Tal prática
eleva o risco potencial de ingerência estatal, ainda mais se considerarmos que, de
acordo com a nota, reconduções de conselheiros e nomeações da diretoria executiva da
empresa no mesmo período foram efetivadas em um espaço de tempo bem menor.
Se considerarmos o Conselho Curador enquanto “colegiado deliberativo,
representativo da sociedade, no qual o Estado ou o Governo não devem ter maioria”
(BRASIL, 2007), qualquer interferência na escolha dos membros, ainda que seja por
indefinição das nomeações, desvirtua o princípio da TV pública. Fica claro, portanto,
que a redefinição do sistema de escolha dos membros do Conselho Curador, por meio
de consulta pública, além de outros mecanismos democráticos para a renovação de sua
composição, constitui condição essencial para a manutenção de sua autonomia. Sendo
assim, a ampliação da participação e do controle social na TV Brasil depende do
constante aprimoramento de instrumentos como o Conselho Curador e a Ouvidoria.
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2.3. Estrutura de distribuição do sinal

Quando a TV Brasil foi lançada, em 2007, possuía cobertura de sinal terrestre
bastante limitada, apenas nas capitais dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo,
Maranhão e Distrito Federal. Na ocasião, somente uma fração reduzida da população
era beneficiária de seus serviços e a complementaridade, que pressupõe o equilíbrio
entre os sistemas público, privado e estatal de TV, não podia ser amplamente efetivada.
Durante seus primeiros quatro anos de funcionamento, em nenhum novo município foi
instalada plataforma técnica própria de transmissão da TV Brasil, que teve sua cobertura
de sinal expandida apenas por meio de acordo de cooperação com outras emissoras
locais. Dessa forma, a TV Brasil atuou como coordenadora do setor público de TV, por
meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), o que proporcionou a
superação de algumas limitações orçamentárias que inviabilizavam a expansão de sua
estrutura técnica própria.
Por outro lado, nos últimos anos houve considerável ampliação da cobertura do
seu sinal terrestre por meio de canais abertos, alcançando 11 cidades, incluindo Rio de
Janeiro (RJ), Brasília (DF), São Paulo (SP), São Luís (MA), Cabo Frio (RJ), Campo dos
Goytacazes (RJ), Macaé (RJ), Belo Horizonte (MG), Juiz de Fora (MG), Tabatinga
(AM) e Porto Alegre (RS). Além desses municípios, a programação da TV Brasil
passou a ser retransmitida por 34 emissoras educativas, que operam nos estados de São
Paulo, Santa Catarina, Paraná, Acre, Amazonas, Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo,
Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco,
Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rio Grande do Sul, Sergipe e Tocantins.
Entretanto, levando-se em consideração que “a TV Pública deve estar ao alcance
de todos os cidadãos e cidadãs” (BRASIL, 2007), apesar de os esforços da emissora
terem resultado em uma ampliação significativa da transmissão de seu sinal de TV
terrestre, não foram suficientes para promover o equilíbrio entre os sistemas, na medida
em que não garantem a transmissão de seu sinal terrestre e aberto nos municípios de
maior densidade populacional com a mesma abrangência alcançada pelo sistema
privado.
Para os integrantes do Fórum Brasil de Comunicação Pública, promovido em
novembro de 2014 pela Secretaria de Comunicação da Câmara dos Deputados e pela
Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão e o Direito à Comunicação com
Participação Popular (FrenteCom), a criação do operador nacional único para a rede de
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TV Pública Digital é a melhor alternativa para permitir a expansão do sistema público
de TV. O operador será a infraestrutura de transmissão dos sinais das emissoras do
campo público e está previsto no decreto nº 5.820/06, que em 2006 instituiu o Sistema
Brasileiro de TV Digital, mas até o primeiro semestre de 2015 ainda não foi criado.
A estrutura do operador único possibilitaria a redução de custos das emissoras
públicas por meio do compartilhamento da infraestrutura de transmissão, o que
permitiria a criação de uma rede nacional que beneficiaria todo o sistema de
comunicação pública, incluindo emissoras geridas pela EBC (TV Brasil e TV NBr),
legislativas (TV Senado e TV Câmara), a TV do Judiciário (TV Justiça) e os canais da
Educação (MEC), Cultura (Minc) e Cidadania (Minicom), além de emissoras
comunitárias e do campo público que poderiam instituir parcerias para utilização do
sistema.
Portanto, considerando-se a cobertura limitada do sinal da TV Brasil por meio
do sistema de transmissão de TV terrestre em comparação com as redes privadas, a
audiência da emissora continua baixa, mesmo após sete anos de investimentos. De
acordo com informações da própria TV Brasil, 32 milhões de pessoas assistiram à
programação em 2014, o que resultou em um share de 0,46% em Brasília, em média, no
período. Em São Paulo, a média ficou em 0,1%. No Rio de Janeiro, 0,25%. Em Porto
Alegre, 0,16%. O melhor resultado médio foi em Salvador, com 0,56%.
2.4. Programação e conteúdo

Sobre a programação da TV Brasil, a “Carta de Brasília” estabeleceu que “a TV
Pública tem o compromisso de fomentar a produção independente, ampliando
significativamente a presença desses conteúdos em sua grade de programação [...] deve
contemplar a produção regional [...] não deve estar orientada estritamente por critérios
mercadológicos, mas não deve abrir mão de buscar o interesse do maior número
possível de telespectadores” (BRASIL, 2007). Com base nesses princípios, podemos
afirmar que foram introduzidas, no âmbito do conteúdo da TV pública, modificações
significativas em relação ao modelo anterior das TVs Educativas.
Tais alterações contemplaram a reestruturação da cobertura jornalística, a
criação de mecanismos de relacionamento da emissora com o mercado de produção
audiovisual nacional e a adoção do caráter generalista (WOLTON, 1996) em sua
programação. Dentre as iniciativas de fomento à produção audiovisual, destaca-se o

139

Acesso Livre n. 3 jan.-jun. 2015

pitching, que demonstrou ser um eficiente instrumento para a aquisição de conteúdos
independentes, além do licenciamento de obras audiovisuais pela internet.
Parte considerável do conteúdo exibido pela TV Brasil ainda é fornecida pela
TV Cultura de São Paulo, em especial a programação infantil, mas os mecanismos de
incentivo à produção audiovisual independente contribuíram para sua liderança na
exibição de filmes nacionais no ano de 2013, no qual foram investidos R$ 15,5 milhões
em produções e R$ 1,5 milhão em aquisições, que resultaram em ocupação de 23% de
sua grade de programação. Ainda de acordo com dados da própria emissora, foram
exibidos 110 filmes no ano, o que fez com que a TV Brasil se tornasse o maior exibidor
do cinema nacional da TV aberta no período. Em 2014, os números referentes às
aquisições foram parecidos, R$ 1,3 milhão, já o valor investido em coproduções atingiu
a marca de R$ 18 milhões.
O avanço no incentivo do mercado de produção audiovisual independente é
bastante significativo, por outro lado, sua programação predominantemente generalista
se aproxima do modelo das emissoras comerciais, o que poderia ser aprimorado por
meio da multiprogramação oferecida pela tecnologia do sistema digital, que
possibilitaria a união dos atributos da TV generalista e da TV fragmentada (WOLTON,
1996).
Dessa forma, como o Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre (SBTVD-T)
possibilita a transmissão de um canal em High Definition Television (HDTV), Full HD
(1080i) e dois canais HDTV (720p) simultâneos, uma alternativa seria a utilização do
primeiro com uma programação voltada para o entretenimento, com a exibição de
filmes, documentários e programação infantil, em razão da melhor resolução de
imagem. Já na resolução HDTV, poderia ser transmitido um canal dedicado à
informação, com noticiários, documentários e debates, bem como outro canal
generalista, com programação variada, semelhante aos das emissoras comerciais e à
programação da TV Brasil no sistema analógico.
3. A articulação do campo público

Muitos dos princípios que nortearam a concepção da TV pública do nosso país
originaram-se nos movimentos de articulação do “campo público”, composto por
emissoras integrantes de organizações como a Associação Brasileira das Emissoras
Públicas Educativas e Culturais (ABEPEC), a Associação Brasileira de Televisão
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Universitária (ABTU) e a Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas
(ASTRAL), além de diversas emissoras comunitárias, estudiosos e entusiastas da
comunicação pública.
A criação de uma TV pública estava entre as principais reivindicações da “Carta
de Brasília”, redigida pelos integrantes do I Fórum Nacional de TVs Públicas, realizado
em maio de 2007, com amplo apoio do Poder Executivo Federal, cujo representante, o
presidente da República Luís Inácio Lula da Silva, considerava que o sistema privado de
comunicação havia abalado sua popularidade às vésperas do primeiro turno da corrida
presidencial das eleições de 2006, por meio da divulgação do escândalo conhecido
como “dossiegate”, que contribuiu para levar a disputa para o segundo turno,
dificultando sua reeleição.
Houve então uma motivação política que favoreceu a criação da TV Brasil e a
expansão do campo público no enfrentamento do predomínio do sistema privado de TV
no país, entretanto, mesmo após sete anos, dificuldades na distribuição do sinal do
sistema público de TV ainda persistem, em razão da grande influência política contrária
exercida pelo sistema privado de TV. Em 2014, foi realizado um novo Fórum Brasil de
Comunicação Pública, organizado pela Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão
e o Direito à Comunicação com Participação Popular (FrenteCom), da qual o Intervozes
participa, e pela Secretaria de Comunicação da Câmara dos Deputados. Na “Carta de
Brasília” resultante deste último evento, figura como uma das principais reivindicações
do campo público a implementação de um Operador de Rede Público Único e Gratuito,
com o objetivo de viabilizar a distribuição dos sinais de emissoras públicas.
Outro fruto da recente articulação do campo público é o Projeto de Lei de Mídia
Democrática, de iniciativa popular e que prevê diversas normas para reduzir a
concentração da propriedade na mídia, como a destinação de 33% do espaço de rádio e
TV para canais públicos e comunitários, que dividiriam sua fatia em proporções iguais.
Ainda de acordo com o projeto, fica proibido ter mais do que cinco canais no Brasil,
possuir licenças do mesmo tipo (TV ou rádio) que ocupem mais de 3% do espaço
reservado a esse serviço na mesma localidade, além de que em cidades com mais de 100
mil habitantes, ninguém poderá ser proprietário de canais de TV, rádio e jornal impresso
ao mesmo tempo, o que só seria permitido em cidades de até 100 mil habitantes, caso
nenhum dos veículos esteja entre os três de maior audiência.
O objetivo do projeto é regulamentar os artigos da Constituição que dispõem
sobre a Comunicação Social e que mesmo após 25 anos ainda permanecem sem
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regulamentação. O projeto proíbe, dentre outras coisas, que políticos com mandato
tenham concessões de rádio e TV, a formação de monopólios e oligopólios na mídia,
além de exigir um percentual mínimo de programas regionais em rádios e televisões.
Para financiar esse sistema, o projeto institui o Fundo Nacional da Comunicação
Pública, com a finalidade de apoiar a sustentabilidade das emissoras do sistema público.
O fundo seria composto por verbas do orçamento público estadual e federal, doações de
pessoas físicas e jurídicas, recursos oriundos de pagamento de outorgas das emissoras
privadas, 3% do dinheiro da propaganda dos canais privados, além de recursos da
Contribuição e Intervenção no Domínio Econômico (Cide) e por 25% da Contribuição
para o Fomento da Radiodifusão Pública, prevista na lei nº 11.625/2008, entre outras
receitas. Do valor total arrecadado pelo fundo, 25% serão destinados às emissoras
associativas e comunitárias.
A iniciativa busca ainda promover a diversidade regional, ao determinar que as
afiliadas de TVs deverão ocupar no mínimo 30% de sua grade transmitida entre 7h e
meia-noite com produção cultural, artística e jornalística regional. As emissoras
consideradas locais deverão ocupar no mínimo 70% de sua grade com produção
regional. Além disso, no horário nobre os canais de TV deverão exibir pelo menos 10%
de programação feita por produtora brasileira independente, sendo metade produzida na
região.
4. Conclusão

Por meio de uma avaliação de processo dos sete primeiros anos de
implementação da TV Brasil, buscamos verificar se a TV pública brasileira está sendo
capaz de superar o paradigma da “complementaridade funcional” do sistema televisivo
nacional. No entanto, identificamos que apesar de alguns avanços no que se refere à
distribuição do sinal e ao incentivo ao mercado audiovisual independente, a TV pública
ainda não concorre diretamente com as emissoras privadas em termos de audiência e
cobertura do sinal, oferecendo uma alternativa de qualidade à TV privada e estatal em
termos de conteúdo, mas com pouca visibilidade e independência administrativa.
Dessa

forma,

a

TV

Brasil

preenche

o

requisito

constitucional

da

complementaridade apenas do ponto de vista formal, permanecendo funcional à
manutenção do predomínio privado no setor televisivo, não superando o referido
paradigma por não proporcionar o equilíbrio entre os sistemas. Entretanto, constatamos
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alguns avanços em todas as dimensões investigadas: financiamento, gestão e controle
social, estrutura de distribuição do sinal, programação e conteúdo.
Do ponto de vista do financiamento, houve aumento de repasse de verbas
federais, além de a emissora ter recebido, por via judicial, parte dos recursos da
Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública (CFRP), instituída pela lei nº
11.652/08, e oriundos do Fundo de Fiscalização de Telecomunicações (Fistel), o que já
constitui um passo significativo em direção à necessária autonomia financeira. Sobre
seu modelo de gestão e controle social, a utilização da consulta pública para a escolha
de parte dos membros do Conselho Curador também é essencial para reduzir a
interferência do Poder Executivo Federal e ampliar a autonomia administrativa da
emissora pública.
A estrutura de distribuição do sinal também foi ampliada, de forma que o sinal
terrestre da TV Brasil alcançou 11 cidades frente as quatro de seu primeiro ano de
operação, além de ter sua programação retransmitida por mais 34 emissoras educativas
e pelo sistema de TV a cabo e via satélite. Porém, para os integrantes do Fórum Brasil
de Comunicação Pública de 2014, a criação do operador nacional único para a rede de
TV Pública Digital ainda constitui a melhor forma de expandir o sistema público de TV
brasileiro. Apesar de estar previsto no decreto nº 5.820/2006 e dos inúmeros esforços da
sociedade civil e organizações do campo público, até o primeiro semestre de 2015 ainda
não foi criado o operador único, demonstrando a forte resistência encontrada no Poder
Legislativo Federal em torno do tema, funcional aos interesses das emissoras
comerciais.
Por outro lado, outra importante articulação do campo público é em torno do
Projeto de Lei de Mídia Democrática, de iniciativa popular, e que propõe normas que
reduziriam a concentração da propriedade na mídia, regulamentando os artigos da
Constituição que dispõem sobre a Comunicação Social. Já no que se refere à
programação e conteúdo da TV Brasil, o pitching e o licenciamento de obras visuais
pela internet constituem eficientes modelos para a aquisição de conteúdos
independentes, fomentando o mercado audiovisual nacional.
Apesar do limitado avanço em seus sete primeiros anos de atuação, a TV Brasil
representa um marco concreto da reordenação do sistema público de TV brasileiro, fruto
de um importante movimento conjunto do campo público e do Estado brasileiro em
direção às reformas legislativas e estruturais necessárias para efetivar o preceito da
complementaridade entre os sistemas de TV, em busca da consolidação do direito à
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informação no âmbito dos meios eletrônicos de comunicação de massa de nosso país.
Paralelamente, a ampliação da abrangência de outros veículos da EBC, tais como
rádios, agências de notícias e portais da internet, constitui importante pressuposto para a
superação do paradigma da “complementaridade funcional” da TV Brasil, que por meio
dos novos e revolucionários recursos da internet vislumbra uma preciosa janela de
oportunidade para a disseminação do ideal democrático do sistema público de
comunicação em nossa sociedade.
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Resumo: Este estudo versa sobre os processos de terceirização no segmento bancário

da economia brasileira, no qual essa estratégia do capital alcança desde as atividades de
apoio até as nucleares. Trata-se de uma reflexão direcionada à terceirização da força de
trabalho, cujos trabalhadores laboram no espaço físico da Caixa Econômica Federal −
CEF. O propósito foi refletir sobre as condições objetivas ofertadas por essa modalidade
de trabalho e os seus reflexos na vida dos trabalhadores terceirizados. A pesquisa se
desenvolveu nos Pontos de Vendas do referido banco, na cidade do Natal/RN, no
período compreendido entre os anos de 2001 a 2009. Constatou-se que o medo do
desemprego e a precarização do trabalho existem no cotidiano do labor dos
terceirizados, tornando-se fonte de injustiça e exclusão social em suas vidas. Eles
carecem de um conjunto de benefícios sociais quando comparados aos trabalhadores do
quadro permanente do banco e são excluídos da aplicação das leis que regem o contrato
de trabalho dos bancários
Palavras-chave: Reestruturação produtiva; terceirização; precarização.

___________________________________
The outsourcing of the workforce: the institutionalization of precarious
employment and life

Abstract: This study comes to the outsourcing processes in the banking segment of the

Brazilian economy, where this capital strategy ranges from support activities to nuclear.
It is a reflection directed to the outsourcing of the workforce, whose workers toil in the
physical space of Caixa Econômica Federal − CEF. The purpose was to reflect on the
objective conditions offered by this type of work and its impact on the lives of
outsourced workers. The research was developed in the said bank sales points in the city
of Natal / RN, in the period from 2001 to 2009. It was found that the fear of
unemployment and job insecurity exist in the outsourced work every day, becoming a
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source of injustice and exclusion in their lives. They lack a set of social benefits when
compared to the permanent staff of the bank workers and are excluded from the
application of the laws governing the employment contract of bank.
Keywords: Production restructuring; outsourcing; insecurity.

1. Introdução

O

século XXI se inicia no Brasil com transformações expressivas no universo

do trabalho, efeito da crise estrutural do capital que assolou as economias
capitalistas em todo o mundo. Como reação à crise, os governos brasileiros,

assim como os empresários, adotaram medidas de ajustes orientadas para o mercado, o
que rebateu diretamente no universo do trabalho assalariado, nas formas de contratação
da força de trabalho e nos seus organismos de representação política.
Esse processo de reestruturação produtiva põe em movimento as mais diversas
formas “atípicas” da contratação da força de trabalho, quais sejam: o trabalho por tempo

parcial, o trabalho temporário, o trabalho domiciliar e a terceirização da força de
trabalho. Com efeito, o emprego por tempo integral, protegido pela legislação
trabalhista e pelos contratos de prazo indeterminado sofreu um desmonte implacável.
Não sem razão, os vínculos vulneráveis aumentaram a sua participação no mercado de
trabalho, manifestando-se no assalariamento sem carteira assinada, no emprego
doméstico e nas contratações temporárias.
A rigor, a expansão dessa dimensão da precarização das formas “atípicas de
trabalho” e da informalização, no Brasil, em parte se deve aos processos do novo
complexo de reestruturação produtiva, como a terceirização. A utilização extensiva da
terceirização/subcontratação, nessa conjuntura, conduziu ao agravamento das condições
de trabalho.
Essa tendência, portanto, à terceirização e, consequentemente, aos vínculos de
trabalho por meio dos contratos por tempo determinado é relevante para se reconhecer
não somente o rebaixamento das ocupações e da qualidade do emprego, mas também a
precarização das condições e relações de emprego e da vida do trabalhador.
A possibilidade, inclusive, da aprovação do famigerado projeto de lei nº 43/30,
do deputado federal Sandro Mabel, conflui para a institucionalização da precarização do
trabalho, representando a maior derrota da classe trabalhadora desde os anos de 1964.
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Atente-se que a terceirização se traduz em uma estratégia de flexibilização, decorrente
de um conjunto de medidas político-econômico-sociais destinadas a responder às
demandas da base material da sociedade capitalista.
Na realidade do setor bancário no Brasil, a terceirização toma impulso a partir
do Governo Collor, alcançando, inicialmente, as atividades de apoio e, logo mais, as
atividades nucleares. Na Caixa Econômica Federal, instituição financeira em que se
desenvolveu o estudo, no período de 2001 a 2009, o incremento de novas políticas de
gestão da força de trabalho, no caso a terceirização, se consolida por meio do Programa
de Racionalização e Competitividade (PRC), que introduz a modernização do banco.
Especificamente na Caixa Econômica Federal, os processos de terceirização da
força de trabalho abrangem uma pluralidade de contratados, a saber: os de serviços
gerais, seguranças, telefonistas, auxiliares de processamento de dados, técnicos em
informática, recepcionistas, operadores de fotocópia, porteiros, carregadores e
ascensoristas.
A referida instituição, de um lado, cria uma casta de profissionais com acessos a
melhores condições de trabalho, remuneração e perspectiva de carreira profissional; e,
de outro lado, um contingente de trabalhadores contratados por tempo determinado, sob
condições precárias de trabalho e vulneráveis ao desemprego.
Este artigo analisa os processos de terceirização na Caixa Econômica Federal. O
propósito é refletir a respeito das condições objetivas ofertadas por essa modalidade de
trabalho e os seus reflexos na vida dos trabalhadores terceirizados.
2. A terceirização no setor bancário

Com a liberalização do comércio internacional, a terceirização passa a ser
maciçamente utilizada com o desenvolvimento do capitalismo mundial, exercendo um
papel relevante junto às corporações internacionais que, amiúde, passam a operar na
lógica de aquisições de suprimentos e peças. Com ela, assiste-se ao aquecimento do
comércio intrafirma, que se desenvolve recompondo o circuito de valorização do capital
no plano da economia mundial (CHESNAIS, 1996).
A terceirização irrompe como uma estratégia de descentralização da produção
no seio da política de cunho neoliberal. Ela se difunde no mercado de trabalho,
possibilitando aprofundar e reproduzir o antagonismo inconciliável entre capital e
trabalho. Essa estratégia se torna uma das alternativas para conter a crise estrutural do
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capital deflagrada nos anos de 1970 e, posta em prática, ela tanto propicia a valorização
do capital como aprofunda a exploração e a desigualdade entre os parceiros capitalistas.
Assim, por meio da terceirização, o capital pode dispor da exploração da força
de trabalho de ambos os sexos, de qualquer idade e de variadas formações nas quais ela
existir, tanto em nível local, quanto internacional. Isso naturalmente promoveu a
geração de diferentes formas de inserção profissional e de precariedade no emprego,
assim como a coexistência do emprego de contrato por tempo indeterminado com o
emprego de prazo determinado.
Logo, os processos de terceirização, particularmente os da força de trabalho,
permitem a substituição do contrato de trabalho direto pelo indireto e do trabalhador
central pelo periférico. Com efeito, ela instiga a fragmentação e a disputa de todos os
trabalhadores, uma vez que é capaz de coaduná-los em um mesmo espaço físico sob
distintas condições de trabalho. Diferenciais quanto aos benefícios sociais, salários,
jornada de trabalho, função, plano de saúde, perspectiva de carreira, representação
sindical são os maiores problemas que decorrem das experiências de terceirização e que
confluem, ao menos na realidade analisada, para acentuar os conflitos e o nível de
tensão entre os distintos trabalhadores.
Especificamente no setor bancário brasileiro, a terceirização se intensifica a
partir do Governo Collor. Primeiramente, ela acontece nas atividades de apoio, a
exemplo dos serviços de limpeza, vigilância e serviços de valores. Em seguida, alcança
as atividades mais diretamente ligadas à dinâmica dos bancos, tais como: compensação
e microfilmagens de cheques, digitação, tratamento de papéis contábeis, entre outros.
Essas atividades que, devido ao seu grau de relevância, recebem a classificação de
“atividade-meio” e “atividade-fim” são transferidas para empresas subcontratadas sob a
alegação das instituições financeiras se concentrarem na sua atividade principal. No
caso do setor bancário, o atendimento ao cliente se transforma na tarefa primordial.
Esse argumento empresarial, que se vale da questão do direcionamento na
atividade principal para justificar o uso da terceirização, se aplica tanto ao ramo
industrial quanto nos serviços. Particularmente no setor bancário, resguardadas as
diferenças em relação a outros setores da economia, a terceirização tem se apresentado
sob o manto de múltiplas formas de exploração, a saber: empresas criadas pelo próprio
grupo econômico, força de trabalho temporária, estágios, franquias e contratações de
terceiros (BLANCO, 1994).
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O primeiro tipo de terceirização se refere à criação de uma empresa pelo próprio
grupo econômico, cujo objetivo se volta não somente para o controle das atividades de
digitação e compensação de cheques, mas também para a prestação de serviços nos
ambientes dos Centros de Processamento de Dados – CPD’s. Trata-se, em sua essência,
de um mecanismo que tende a “burlar direitos trabalhistas sob a máscara da diminuição
tributária” (BLANCO, p. 77).
A força de trabalho temporária consiste em outro tipo de exploração do trabalho
bastante utilizada nos bancos, principalmente em períodos de aumento no volume de
títulos para ser processado, preparado e digitado. Trata-se, tomando como base a lei nº
6.019 de 1974, de um contrato de trabalho por tempo determinado que não deve exceder
o prazo de três meses, salvo em situações autorizadas pelo Ministério Público do
Trabalho e Previdência Social. Ao trabalhador temporário devem ser garantidos todos
os direitos nos mesmos termos contratuais daquele que foi substituído.
Os estágios, por sua vez, enquadram-se em uma forma particular de trabalho
precarizado. Óbvio que não se trata da transferência de atividades para uma empresa
terceira, mas para um estudante, que significa um trabalhador menos oneroso para a
empresa. Na prática, os estagiários-estudantes tendem a desenvolver atividades pouco
relacionadas com a sua área de formação.
Já as franquias, destacam-se por recolherem os considerados “lixo bancário”, ou
seja, os serviços de arrecadação que não oferecem grandes lucros aos bancos, tais como:
tributos, pagamento de pequenas contas, condomínios, captação de pequenas poupanças
etc. Registre-se que essa descentralização dos serviços bancários, a partir do ano de
2000, estendeu-se para o espaço das casas lotéricas e, logo mais, alcançou os
supermercados, lojas de departamentos, farmácias etc., o que permitiu a essas
instituições retirarem consideravelmente do ambiente das agências os pequenos
correntistas.
Por último, a “contratação de terceiros” corresponde à transferência de
atividades para um terceiro executar. Este tipo de terceirização levanta fervorosas
discussões no tocante ao sigilo bancário. Isto porque a terceirização no banco não se
restringe somente aos serviços de apoio, mas contempla as atividades nucleares da
instituição, tais como os serviços de microfilmagem, compensação de cheques,
conferência, preparação de papéis contábeis, autenticações etc. Esse tipo de
terceirização tem se alastrado no setor bancário, como também “nos setores mais
modernos e dinâmicos da indústria brasileira” (DRUCK, p. 156).
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É por isso que o sigilo bancário passa a ser uma questão proeminente na reflexão
desse tipo de terceirização. Alega-se, portanto, que a abertura de espaço pelos bancos
para não bancários executarem atividades eminentemente bancárias pode ser
comprometedora da segurança das informações pessoais de sua clientela (BLANCO,
1994).
É interessante destacar que a terceirização das atividades nucleares, quando
observada no setor bancário, vai de encontro aos fortes argumentos dos apologistas
dessa prática. Na Caixa Econômica, em vez dessa estratégia garantir, por meio da
focalização (prioridade na atividade principal), uma maior especialização e qualidade
dos serviços, como advogam os defensores da terceirização, transforma-se numa prática
que busca, sobretudo, a redução operacional de custos.
Mais recentemente se localizam, além desses aludidos tipos de terceirização
bancária, outras iniciativas da mesma natureza intencionadas à redução operacional de
custos. Outro tipo de experiência terceirizante apareceria sob a denominação de “gestora
externa de fundos”. Logo, os bancos passam também a delegar a uma terceira empresa a
responsabilidade de administrar serviços financeiros, como fundos de investimento.
Nesses termos, torna-se pertinente salientar que o fenômeno da terceirização no
setor bancário não é tão somente marcado por aquilo que se designa de terceirização
direta, ou seja, pela transferência de atividades, sejam elas meio ou fim, para empresas
subcontratadas. A terceirização indireta, isto é, a disponibilização de serviços externos
ao ambiente das agências, que podem ser acessados por meio de terminais eletrônicos,
cuja operação é realizada pelos próprios clientes, integra-se à “trama da terceirização”.
Convém enfatizar que, no contexto da terceirização indireta, permanece o
propósito claro das instituições bancárias de não apenas transferirem parte dos serviços
para os respectivos clientes dos bancos, como também para retirarem das dependências
das agências o pequeno correntista.
Note-se que boa parte dos serviços de atendimento ao público foi, de algum
modo, indiretamente terceirizado por meio de variados terminais de autoatendimento.
Leve-se ainda em consideração os serviços que podem ser acessados via internet. Esses
artifícios eletrônicos permitem que os bancos se utilizem do trabalho vivo de sua
clientela, uma vez que essa passa a

alimentar o sistema com as informações e registros
necessários à prestação de determinado serviço – tarefa
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antes afeta ao caixa bancário –, o cliente passa a produzir
parte do serviço que ele próprio está a consumir,
substituindo – de forma indireta – a força de trabalho do
bancário (CHAVES, p. 66).

Dessa forma, pode-se afirmar que o usuário de bancos assume a condição não
somente de um consumidor dos serviços bancários, mas de um autêntico “prossumidor”,
isto é, aquele que produz e consome o serviço.
Nessa perspectiva, cabe destacar a relevância dos correspondentes bancários não
apenas para a expansão desse tipo de terceirização, mas ainda para a redução do fluxo
de clientes no interior das agências, principalmente os de baixa renda. Desse modo, os
bancos, de uma só vez, atendem às demandas dos pequenos correntistas, permitindolhes utilizar os serviços bancários por meio dos seus correspondentes bancários, bem
como seleciona o perfil de clientes que devem frequentar as agências.
Nesse aspecto, infere-se que a forte tendência à terceirização bancária, sob o
manto da transferência direta ou indireta de serviços, transformou este setor em um dos
mais terceirizados da economia brasileira, destacando-se o caso da Caixa Econômica
Federal. Isso, por sua vez, tem modificado substancialmente as relações laborais entre o
vasto e diversificado contingente de trabalhadores que a esse processo se associa, sejam
os trabalhadores diretamente contratados pelos bancos, ou melhor, os trabalhadores
efetivos, ou os trabalhadores que, no espaço físico dos bancos, trabalham por meio de
empresas subcontratadas, isto é, os trabalhadores terceirizados.
Registre-se que, na Caixa, a terceirização se tornou uma prática corriqueira,
associada tanto às atividades de apoio quanto às finalistas do setor. Essa prática
desenfreada, inclusive, acabou por substituir a força de trabalho direta por indireta.
Atualmente, por exemplo, não se encontra mais a figura do digitador em seu quadro de
funcionários, pois essas atividades foram transferidas para os trabalhadores terceirizados
e os estagiários.
Atente-se que a força de trabalho terceirizada do setor da Retaguarda desse
banco assumiu, por mais de uma década (1998-2009), atividades de responsabilidade
dos técnicos bancários. Isso porque, a partir de 1998, a Caixa investiu maciçamente na
contratação de trabalhadores terceirizados para o exercício de atividades relacionadas à
contabilidade bancária, considerada atividade-fim, situação que começaria a se reverter
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a partir de 2005, quando, por determinação do Ministério Público Federal, deu-se início
57

ao processo de desterceirização da força de trabalho do referido setor.
Certamente, o investimento na Rede de Processos, elemento estratégico da
reestruturação do banco, permitiu que a empresa combinasse suas mudanças com a
terceirização da força de trabalho. Isso, por sua vez, possibilitou à instituição dinamizar
sua estrutura funcional, estabelecendo uma malha de relações entre um vasto
contingente de “colaboradores”, a saber: empregados concursados, estagiários, menores
aprendizes e “prestadores de serviços”.
Na Caixa, distintas formas de contratos de trabalho vão caracterizar os vários
tipos de terceirização no banco, o que reflete em outros aspectos do universo sóciolaboral, como as disparidades salariais, as variadas jornadas de trabalho e os diferentes
benefícios sociais que se justapõem entre os diversos vínculos empregatícios.
Essa processualidade, por sua vez, revela quão complexa é a análise da
terceirização na CEF. Tal estratégia que, de um modo geral, é utilizada no contexto da
política da flexibilização do mercado de trabalho, permite que vários segmentos
profissionais se coadunem no mesmo espaço de trabalho sob o manto de uma natural e
perversa desigualdade. Essa estrutura, por conseguinte, acentuou a divisão social entre
os trabalhadores que laboram na Caixa, fomentando um ambiente de trabalho hostil,
polarizado, segmentado e estratificado. Isso, por conseguinte, motivou a reprodução, em
nível micro, da morfologia que se desenhou no mercado de trabalho como um todo.
De certa forma, a tendência ao incremento de novas gestões da força de trabalho
no espaço bancário vem propiciando a reemissão pelo capital de pretéritas formas de
contratação, a exemplo da prática da terceirização e, como corolário dessa lógica, a
reprodução da divisão social entre os trabalhadores, o que possibilita a criação de
ambientes de trabalho tensos, contraditórios e sofridos.
3. A precarização do emprego e a precarização da vida

Nessa seara de transformações em que o universo do trabalho foi transfigurado
objetivamente, o trabalhador que ao trabalho sempre esteve vinculado passou a conviver
com os seus efeitos deletérios: a instabilidade permanente, a precarização do trabalho e
das condições de vida e o desemprego.
57

Termo criado pela autora – no curso da pesquisa – para indicar o término da terceirização da força de
trabalho do setor da Retaguarda.
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O advento do capitalismo conjugado com as mudanças macrossociais altera as
condições objetivas da organização do trabalho para fins de acumular riqueza, criando,
nesse jogo que envolve capital e trabalho, sujeitos condenados a conviverem com o
fardo da exploração, do adoecimento, da exclusão e da frustração profissional.
Ora, os trabalhadores passam a ser o principal alvo das alterações impostas pelo
capital e, sendo assim, tornam-se os penados dessa onda imperiosa. Como qualquer
condenado, eles têm que pagar um preço por sua sentença, pois a dívida que o capital
lhes impõe é dura: sujeita-os às suas regras, conforma-os à precarização do trabalho, ao
subemprego e ao eterno risco do desemprego.
Eles absorvem de forma muito particular os efeitos das mudanças no modo de
produzir mercadorias, vender serviços no ambiente da atividade econômica e se associar
ao trabalho. Verificamos isso junto ao contingente de trabalhadores alocados no seio da
Caixa Econômica. Isso, no entanto, abre espaço não somente para refletirmos sobre a
relação entre o trabalho e o trabalhador, mas também para o entendimento dos reflexos
daquele em sua vida e bem-estar.
Evocar, no entanto, a relação individualidade/trabalho leva-nos ao conhecimento
de novas interpretações sobre o homem e sua relação com o labor porque nos faz
adentrar o plano da subjetividade dos sujeitos. Essa dimensão íntima da vida do
trabalhador é tocada, paradoxalmente, por pesadelos e prazeres. Por um lado,
localizamos os medos, angústias, depressões e insegurança deles frente à situação em
que se coloca no mercado de trabalho. Por outro, também identificamos seus sonhos,
desejos, esperanças e prazeres. Assim, invadimos os sentimentos dos trabalhadores,
uma dimensão que escapa a qualquer análise objetiva sobre sua relação com o trabalho.
Esses sentimentos ocultos são reveladores, paradoxalmente, de uma vida
marcada por ansiedade e satisfação. É um drama que escapa quando rompemos o
silêncio dos trabalhadores concretos e reais. Óbvio que os dramas existenciais da classe
trabalhadora têm cadeira cativa na história. Não esqueçamos que, no século XIX, os
operários experimentaram extensas jornadas de trabalho, conviveram com miseráveis
salários, submeteram-se a condições precárias de trabalho, vivenciaram o desemprego,
entre outros. Experimentaram, sim, uma vida sofrida, marcada pela pauperização,
considerada por alguns, à época, como uma verdadeira doença contagiosa.
Na atualidade, quando se convive com novas formas de organização de trabalho,
observamos que modernos dramas se somam àqueles que acometeram os operários do
século XIX, como, por exemplo, a instabilidade permanente provocada pelo risco eterno
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do desemprego. A pauperização que atingiu a classe trabalhadora foi substituída por
requintes de precarização do trabalho e da vida, traduzindo os dilemas que os
trabalhadores enfrentam.
A vivência com o medo do desemprego, a insegurança, a instabilidade e a
precarização existem efetivamente no cotidiano do labor dos trabalhadores terceirizados
da Caixa Econômica Federal, mas raramente aparecem na superfície da realidade
concreta porque se encontram contidas na essência do que pode significar o trabalho
para cada um deles. Esse detalhe conduz, paradoxalmente, a uma apreensão
diferenciada e muito particular para o contingente de trabalhadores a respeito de como
estão inseridos no mercado de trabalho.
Essa situação posta traduz a realidade atual – instável e fragilizada – das
condições dos trabalhadores, com implicações que alcançam o plano da subjetividade.
Desta forma, a ideia de trabalhar como terceirizado é apenas passageira, por certo
tempo, até que se obtenha um trabalho mais adequado aos interesses de cada um, com
perspectiva de carreira e melhor remuneração. Esse é o desejo maior dos terceirizados
da CEF, conforme se percebe no relato abaixo de um trabalhador:
Eu trabalho prestando serviço, não sou funcionário da Caixa.
Estou aqui hoje, mas posso ser demitido a qualquer momento.
Até já sei que vou ser demitido em dezembro. Essa situação de
instabilidade me deixa mal, angustiado e até deprimido. Eu
desejo encontrar um emprego sólido, com perspectiva de
carreira, e não mais prestação de serviços. Gostaria de ser
reconhecido pelo meu trabalho e não viver na iminência da
demissão (TRABALHADOR TERCEIRIZADO, 2008).

Ao que tudo indica, a condição de instabilidade permanente em que os
trabalhadores terceirizados estão submetidos nos leva a descobertas insuspeitas como as
referidas sensações de angústia, depressão e mal-estar, provocadas pela perspectiva
permanente de ficar sem o trabalho remunerado. O trabalho durável é o que todos
almejam porque implica estabilidade, segurança e proteção social. Logo, pode
possibilitar o desenvolvimento de uma carreira profissional, uma vida mais digna, justa
e com uma melhor qualidade, tudo que os contratos por tempo determinado não
garantem.
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As contratações provisórias parecem comprometer a vida do trabalhador em sua
totalidade. Eles são quase “forçados” a viverem de perspectivas imediatas e sonhos
adiados. No depoimento de um dos terceirizados, essa tendência aparece como um
grande desabafo:
Eu digo que quando não se tem um emprego fixo não se pode
programar as coisas nem planejar muito bem a vida. Por isso, evito
me comprometer com despesas parceladas em 12 vezes ou mais, e
aquisições caras, porque tenho medo de ficar desempregada. Já
planejei comprar um terreno, já programei ter um filho, mas vivo
adiando esses projetos porque corro sempre o risco de ficar
desempregada e não ter dinheiro para pagar o terreno e o bebê
desejado passar por privações. Eu ainda não sei o que é desfrutar
de um emprego fixo, mas tenho certeza de que ele possibilita
planejar melhor a vida (TRABALHADOR TERCEIRIZADO,
2008).

Relatos como esse evidenciam que a condição de permanência transitória desses
trabalhadores no contexto do mercado de trabalho compromete sonhos e desejos de foro
íntimo. Ideais que sustentam possibilidades de mudanças na vida de qualquer ser, nessa
situação, parecem ser sempre postergados sem que alguma outra forma de compensação
apareça. Além disso, podem também ser indicadores de uma vida tensa e sofrida porque
frustra os anseios deles. O detalhe é que essa situação também se desdobra para o plano
familiar, sinalizando que a constituição da família não se concretiza em razão do
possível desemprego.
O temor incessante da perda do emprego, como se percebe, foi incorporado ao
cotidiano desses trabalhadores. A condição de eternos vulneráveis ao desemprego os
tornou reféns da insegurança quanto à capacidade de adquirir bens necessários ao seu
conforto, como, por exemplo, a aquisição de um terreno, ou à possibilidade de constituir
a própria família. O medo de não ser capaz de prover a sobrevivência de um filho adia,
inclusive, o projeto da maternidade.
Isso leva ao entendimento de que há uma relação direta entre um emprego e
projetos de vida. Daí comungar com Sennett (1999) que diz que o capitalismo flexível
fragmenta a trajetória de vida dos trabalhadores. A chance que um trabalhador, nessa
situação, possui de definir um projeto particular e ter algum controle sobre sua vida
talvez seja um dos grandes dilemas pelos quais passam os trabalhadores terceirizados.
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Assim, o capitalismo flexível coloca todos em situação de vulnerabilidade e
insegurança. O sentimento que impera é a sensação de incerteza frente à nova
configuração do mercado de trabalho. Os dispositivos concretos que possibilitavam os
trabalhadores planejar a vida, construir projetos de longo prazo e idealizar o futuro, a
exemplo da relativa segurança no trabalho, pleno emprego e seguridade social foram
desmantelados.
Outras questões também afligem os trabalhadores que convivem diariamente
com os bancários. Trata-se do tratamento que recebem por parte de alguns deles e que é
promotor de certo constrangimento, como se pode perceber no relato abaixo:
Olha, o fato de você não ser concursado tem toda uma
diferença. A maioria dos bancários considera a gente
subempregada ou pensa que a gente está invadindo o espaço
deles e aí trata a gente com certa distância. Às vezes não somos
convidados para participar de festas de integração que eles
promovem. Algumas outras vezes também escutamos piadinhas
deles quando precisamos dividir o espaço da copa na hora do
almoço. Fico constrangido com essas situações, não fico muito
à vontade quando estou na convivência de muitos deles.
(Depoimento de trabalhador terceirizado, 2008).

Essa vivência entre os trabalhadores no ambiente bancário condiciona a uma
situação de segregação muito grande entre eles. Esse tratamento supostamente
diferenciado, talvez, inviabilize uma convivência social harmoniosa, assim como a
constituição de laços firmes de amizade em que o ambiente de trabalho, que se constitui
também em um espaço de socialização, normalmente tende a construir. Além disso,
reforça a polarização entre os trabalhadores que se vinculam diretamente à empresa e os
que a ela se integram por meio da subcontratação.
O terceirizado, pode-se dizer, é um bancário sem filiação, sem vínculo portador
de pertencimento. Ele não estabelece uma relação que possibilite reivindicar direitos,
organizar-se e participar de lutas. Ele não tem o reconhecimento de uma referência pelo
trabalho, bem como não constrói uma base para um futuro controlável. Essa condição
de desfiliado certamente influi em seu processo identitário, gerando uma gama de
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sentimentos que pode provocar sensações de discriminação, constrangimento e
desvalorização social, como se percebe.
Ora, em uma sociedade em que os valores se invertem de modo a subjugar o ser
em detrimento do ter, o trabalho permanente é valorizado não apenas no sentido de
possibilitar àqueles que vendem a força de trabalho sua inserção em inúmeras teias de
relações, mas também, em certa medida, no sentido de reconhecimento “público” e de
pertencimento, como pensa Castel (1998). Ele também significa poder, pois possibilita
o acesso ao fantasmagórico mundo do consumo.
4. Conclusão

O conjunto das mudanças processadas na transição do século XX para o XXI dá
conta das profundas alterações na esfera do trabalho, nas formas de contratações e na
vida do trabalhador.
O que se procurou evidenciar foi a realidade dessas mutações na Caixa
Econômica Federal. Ciente que tal instituição faz uso maciço da terceirização da força
de trabalho, buscou-se apresentar sua utilização no sentido de alcançar o trabalhador
terceirizado e refletir a despeito da forma como está vinculado ao mercado de trabalho.
A situação de transitoriedade em que estão submetidos os trabalhadores
terceirizados da Caixa Econômica compromete todo um estilo de vida em razão do
adiamento constante de projetos pessoais e a postergação de sonhos e ideais que
sustentam a possibilidade de mudança real em suas vidas.
Essa tendência desalentadora fragiliza a lógica da identidade e pertencimento,
além de provocar erosão no planejamento estratégico pessoal do indivíduo trabalhador.
As mudanças nas organizações de um modo geral, e em particular na Caixa, acabaram
fragmentando a vida dos trabalhadores que têm que continuar seguindo em frente ao
invés de tentar se estabelecer no quadro da instituição.
Essa situação de transitoriedade e instabilidade pode tornar a formação da
identidade de difícil consecução, quando nos referimos aos trabalhadores terceirizados.
E mais, contribui para o enfraquecimento da subjetividade deles, pois, no espaço
bancário, convivem trabalhadores com status diferenciados; são os trabalhadores
contratados diretamente e os trabalhadores das empresas terceiras, que, por sua vez, têm
tratamento diferenciado, o que gera desintegração e desconfiança no ambiente de
trabalho.
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Como estamos em um contexto de predomínio do trabalho precário, o prestígio
pelo trabalho se traduz em um desejo a ser alcançado pelos trabalhadores terceirizados
porque eles se sentem, na escala do trabalho, com menos prestígio que os bancários.
Não há dúvida de que o trabalho é portador de crédito, de influência e relevância social.
Desta forma, sobrevivendo entre a precarização do emprego e o risco do
desemprego, esses trabalhadores carecem de um conjunto de benefícios sociais quando
comparados aos trabalhadores do quadro permanente do banco e, certamente, são
excluídos da aplicação das leis que regem o contrato de trabalho dos bancários. Logo, a
vivência com o medo do desemprego e a precarização do trabalho existem no cotidiano
do trabalho desses trabalhadores. Tudo isso se torna grande fonte de injustiça e exclusão
em suas vidas.
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Resumo: O presente artigo pretende discutir o direito de greve nas Constituições

brasileiras no início do século XX, recorrendo a fontes majoritariamente provenientes
do sistema legal brasileiro. Esta delimitação metodológica justifica-se pela brevidade e
pela conotação geral do artigo, explicada também pelo objetivo da elaboração e pelo
longo período a ser informado. Dessa forma, serão analisadas as alterações jurídicolegislativas no tratamento do direito de greve, que adquire sentidos diversos, conforme
o contexto político-jurídico, a partir das Constituições brasileiras do século XX.
Palavras-chave: Direito de greve; Constituição brasileira; história do direito.

___________________________________
The right to strike in the Brazilian Constitutions: a brief discussion of the
twentieth century
Abstract: This article discusses the right to strike in the Brazilian Constitutions in the

early twentieth century, using mainly from sources in the Brazilian legal system. This
methodological definition is justified by the brevity and the general connotation of the
article, also explained the purpose of the elaboration of the article and the long period to
know. Thus, the legal and legislative changes in the treatment of the right to strike will
be analyzed, which acquires different meanings, depending on the political and legal
context, from the Brazilian constitutions of the twentieth century.
Keywords: Strike law; Brazilian Constitution; history of law.
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Introdução

O

presente artigo tem por objetivo apresentar uma breve noção da alternância

no conceito e do direito de greve nas Constituições brasileiras do século XX,

para subsidiar uma discussão mais ampla e comparativa que se fará

posteriormente com outros pesquisadores.1
O artigo está inserido em um projeto de pesquisa que estuda o direito de greve
no Brasil e que atualmente é financiado pela Faperj – Fundação Carlos Chagas de
Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro e pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
Pela brevidade e pela conotação geral do artigo, as fontes utilizadas
restringiram-se majoritariamente ao sistema legal brasileiro e a alguns dos debates
empreendidos nas Assembleias Nacionais Constituintes que ocorreram durante o
período analisado. Consciente do problema desta limitação metodológica, explicada
pelo objetivo da elaboração do artigo e pelo longo período a ser informado, não se
devem excluir outros tipos de fontes para a abordagem dos temas. A intenção do artigo
é simplesmente fornecer um panorama, para pesquisas posteriores mais refinadas.
Desta forma, o artigo trabalha com o direito de greve nos períodos republicanos
brasileiros (1889-1988), buscanco traçar, conforme o período histórico em questão,
como se altera o direito de greve nas Constituições brasileiras do século XX. Para tanto,
o texto será estruturalmente organizado da forma que será descrita a seguir.
No primeiro item deste artigo, “Às vésperas do século XX”, discutiremos como
na transição do Império para a República a greve pacífica não era compreendida como
crime e o direito de greve entendido como um direito pelos trabalhadores, juristas e pelo
Poder Judiciário. O Código Penal de 1890 criminalizava apenas a prática de greve
violenta e a Constituição de 1891 assegurava o exercício da greve pelos trabalhadores
no período, mas, apesar disso, era considerado pelo Executivo como uma “questão de
polícia”.
Já no segundo item, “O debate da Constituinte de 33/34”, apresentaremos de
modo breve a discussão Constituinte de 1933-34, sobre a positivação desse direito e de
suas implicações.

1

A versão original do presente artigo foi escrita para um projeto de intercâmbio jurídico entre
pesquisadores brasileiros e finlandeses.
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No terceiro item do artigo analisaremos “A criminalização constitucional da
greve: 1937”. O direito de greve será inserido, pela primeira vez na história
constitucional brasileira, na Consituição de 1937, porém como algo prejudicial ao país.
A greve era considerada um mal social que deveria ser constitucionalmente repreendido.
Desse modo, o Código de Penal de 1940 criminaliza a greve violenta. A Lei de
Segurança Nacional (Decreto nº 431 de 1938) havia contemplado outras medidas que
criminalizavam a greve, sendo apresentada como uma “questão de segurança nacional”.
No item quatro, abordaremos “A primeira constitucionalização do direito de
greve: 1946”. O direito de greve é um dos principais temas da Assembleia Nacional
Constituinte de 1945 e 1946. E, por conseguinte, o direito de greve é
constitucionalizado, pela primeira vez na história do Brasil, por intermédio da
Constituição de 1946, sendo assim “reconhecido o direito de greve, cujo exercício a lei
regulará”.
No item cinco, trataremos do tema do “Direito de greve e ditadura militar (19651985)”, período no qual o direito de greve foi extremamente regulado, impedindo a lei,
de forma inconstitucional, a prática de greve pelos servidores públicos e nos serviços
essenciais. A regulamentação do direito de greve no período era inconstitucional pelos
dispositivos da Constituição de 1946, e praticamente tornava ilegal todas as greves.
Finalmente, no item seis, discutiremos uma questão mais contemporânea: “A
Constituição de 1988: autonomia dos trabalhadores?”. A Constituição Cidadã de 1988,
assim como em 1946, assegurou consitucionalmente o direito de greve, contudo,
determinou algumas limitações.

1. Às vésperas do século XX

Por mais que o objeto do artigo seja o direito de greve nas constituições
brasileiras do século XX, não é possível ignorar a relevância de alguns dos marcos
anteriores à virada do século, assim como, o ano de 1889, que é marcado pela queda do
Império e pela proclamação da República.
O Código Penal de 1890 criminalizava a prática de greve pacífica ou violenta.
Após uma série de greves, ainda no período de vacatio legis, o governo republicano
alterou o Código Penal e apenas a greve violenta passou a ser tipificada como crime.
Através do Decreto nº 1162, dois meses após a promulgação do Código de 1890, os
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seus artigos 205 e 206 foram alterados, tendo em vista a possiblidade da redação do
Código suscitar “duvidas e interpretações erroneas e para estabelecer a clareza
indispensável, sobretudo nas leis penaes”.
A greve pacífica não era crime e o direito de greve passou a ser entendido como
um direito pelos trabalhadores, juristas e pelo Poder Judiciário.2 Não existia no período
regulação nenhuma sobre o direito de greve. A única positivação era aquela que
criminalizava a greve violenta.
Durante a Primeira República (1889-1930), período de grande efervescência no
movimento operário brasileiro, a demanda por melhores condições de trabalho,
regulações e cumprimento das regulações existentes era mesclada com greves e diversas
manifestações dos grupos trabalhadores.
A influência do liberalismo no Estado brasileiro no início do século XX parece
ser compatível com a concepção de que a greve era um direito. A Constituição de 1891
assegurava o direito de reunião (Art. 72 § 8º), bem como a liberdade de manifestação do
pensamento (Art. 72 § 12º), e de profissão (Art. 72 § 24º), o exercício da greve pelos
trabalhadores, para a qual inexistia a tipificação no Código Penal, portanto, era um
direito. Nesse sentido, “se o trabalhador podia trabalhar, também podia não trabalhar e
se reunir para manifestar o seu pensamento” (SIQUEIRA; AZEVEDO, 2013, p. 494).
Na transição do Império para República ocorreu a primeira grande mudança de
regime político após a Independência, em 1822. Sobretudo, tratou-se da implantação de
um sistema de governo, que tinha como proposta trazer o povo para o palco da atividade
política (CARVALHO, 1987, p. 11). O novo regime despertou nos excluídos do sistema
monarquista certo entusiasmo quanto às novas possibilidades de participação. Nesse
período, pouco após a proclamação da República, houve a referência, em uma
publicação do jornal fluminense Voz do Povo, que essa era uma nova era para o operário
brasileiro (CARVALHO, 1987, p. 12). Desta maneira, os operários, ou parte deles,
acreditaram nas promessas do novo regime, tentaram organizar-se em partidos,
promoveram greves, seja por motivo político, seja em defesa de seu poder aquisitivo
erodido pela inflação (CARVALHO, 1987, p. 25).
Esse período de transição do Império para República também é caracterizado
pela violência policial no combate ao direito de greve. Mesmo a greve pacífica sendo
reconhecida como direito pelo Poder Judiciário (inclusive pelo Supremo Tribunal
2

Para uma maior discussão ver SIQUEIRA, 2014.
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Federal em 1922), os movimentos operários são vítima da violência policial que, em
diversos momentos, parece ser o braço armado e criminoso das grandes empresas e das
grandes fábricas (SIQUEIRA, 2014).
Apesar das ações repressivas empreendidas pelo Estado, os trabalhadores
compreendiam a greve como o exercício de um direito, que balizava as suas ações, seja
no aspecto ético-moral, seja pela concepção de que este direito estava assegurado pela
lei. Os mais diversos segmentos do movimento operário, portanto, compartilhavam
dessa compreensão − cooperativistas, socialistas, comunistas, e até mesmo anarquistas,
consideravam este pensamento na organização de suas ações. Dessa forma, as greves
foram instrumentos de luta amplamente utilizados pelos trabalhadores. Nas duas
primeiras décadas do século XX, estima-se que foram organizadas mais de quatrocentas
greves no país (GIANOTTI, 2007, p. 63).
Os movimentos de lutas coletivas se multiplicavam no período por intermédio da
associação dos trabalhadores urbanos em sindicatos (GIANOTTI, 2007, p. 8). Havia
grande agitação nestes meios, com a proliferação de greves gerais e inúmeras
insurreições operárias. A despeito da intervenção estatal centrada na repressão policial
aos movimentos classistas – compreendidos como uma “questão de polícia” – os
trabalhadores apresentavam pautas de reivindicações que abarcavam questões políticas
mais abrangentes e reivindicações especificamente trabalhistas, tais como “salários
maiores, jornadas menores e condições de trabalho melhores” (MATTOS, 2005, p. 810).
Já o discurso oficial sobre o direito de greve afirmava que, desde que pacífico,
este era respeitado por todos, assim colocavam doutrinadores, juízes, donos de empresas
e governantes. Mas, a análise dos jornais operários e não operários do período, assim
como a leitura de inquéritos e processos, ajudam a perceber a discrepância entre
discurso e realidade (SIQUEIRA, 2014, p. 497).
A retórica da greve violenta era utilizada para legitimar os atos estatais
direcionados para repreender violentamente os movimentos grevistas, ou seja, “a
violência seria utilizada contra os grevistas, pouco importa se a greve era pacífica”. Sob
a alegação de combater a greve violenta, os baderneiros ou criminosos que se
aproveitavam da situação, a polícia impunha sua violência a todos os grevistas e
simpatizantes: há relatos de estudantes e advogados presos ou perseguidos por serem
simpatizantes do movimento grevista (SIQUEIRA, 2014, p. 497).
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Neste período, ocorreu um rápido acréscimo populacional na capital da
República, o Rio de Janeiro, o que trouxe, dentre outras consequências, o acúmulo de
pessoas em ocupações mal remuneradas ou sem ocupação fixa. E, devido à grande
visibilidade destinada aos fatos acontecidos nesta capital, que era transformada em foco
das atenções em todo país, acontecimentos banais assumiam importância desmedida em
função da ressonância produzida pela situação privilegiada em que se achava a cidade.
Sendo assim, uma tentativa de assassinato, uma greve, uma revolta no quartel ou navio,
dentre outros acontecimentos, que abalassem a capital, reverberavam pelo país. Então, o
combate a essas manifestações se fazia necessário numa tentativa de diminuir a
visibilidade de tais fatos.3 Nesse cenário, a greve era um direito tratado como crime e,
apesar disso, “era um direito consagrado na doutrina, nas classes operárias e na
jurisprudência brasileira no início do século XX, apesar do combate violento que o
Poder Executivo aplicava. Fazer greve era um direito que era combatido com a força da
polícia e do Exército” (SIQUEIRA, 2014, p. 493).

2. O debate da Constituinte de 33/34

Na década de 1930, ocorreram mudanças profundas no cenário político e social
brasileiro. A Revolução de 1930 acabou com o ciclo da Primeira República. Getúlio
Vargas perde a eleição para Júlio Prestes, mas juntando segmentos contrários ao regime
(como parte do Movimento Tenentista, formado por jovens oficiais do Exército) e
segmentos insatisfeitos, mesmo pertencendo ao regime, consegue derrubar o presidente
Washington Luís e impede a posse do presidente eleito.
Sob a bandeira da modernização e da moralização (entre outras), o presidente
temporário Getúlio Vargas é eleito indiretamente pela Assembleia Nacional
Constituinte de 1933/34, e a participação do governo é de grande influência nos debates
constituintes. O direito de greve era ainda um tema central, que foi amplamente
debatido na Constituinte de 1933-34, que tratava da positivação desse direito e de suas
implicações (SIQUEIRA; RODRIGUES; AZEVEDO, 2014).

3

Para uma maior discussão: CARVALHO, 1987.
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A Constituição de 1934 teve dois anteprojetos e o direito de greve foi incluído
no segundo anteprojeto. Nos anais da Constituinte é possível perceber a discussão sobre
a manutenção ou não do direito de greve no texto final da Constituição de 1934.
Os argumentos dos representantes dos trabalhadores (a chamada “minoria
operária”) eram: a greve era um direito “real e líquido, que não se poderia negar a quem
trabalha”, direito já existente e não se poderia negar a positivação de um direito
reconhecido e que tal instituto era positivado nas “nações mais cultas”. Para eles, a
greve era um direito natural e a positivação evitaria os abusos por parte da polícia
(ANAIS, 1937, p. 492 e seguintes). Acreditava-se, assim, que a greve era um direito e a
positivação era a garantia do seu respeito.
É interessante perceber que os constituintes já tinham a noção de que um direito
independe de uma lei para existir. A positivação, como os argumentos demonstram,
seria uma forma de proteger, salvaguardar um direito já existente.
Os representantes das empresas, por outro lado, informavam que o direito de
greve não tinha sentido em existir, pois aquela mesma constituição estava criando a
Justiça do Trabalho para resolver conflitos entre as duas classes. Alegavam que
positivar o direito de greve era criar um direito à resistência (SIQUEIRA;
RODRIGUES; AZEVEDO, 2014). O argumento era fraco, pois as próprias greves eram
“julgadas” em outros países. A ideia era criminalizar a greve, mas não havia
possibilidade políticas para tanto. A imagem que se pretendia construir de Getúlio
Vargas, necessitava de uma boa relação com os trabalhadores.
No fundo, pouco importava a positivação. Direito positivo ou não, a greve seria
combatida. Não era preciso muito para entender. “Imaginando que formalmente
existiam 254 constituintes, é flagrante que o debate sobre o direito de greve atraiu
poucas atenções” (SIQUEIRA; RODRIGUES; AZEVEDO, 2014, p. 325). Por 99 votos
contra 82, o direito de greve foi retirado do texto final. De fato, a positivação do direito
de greve não acontece. Entretanto, o direito continuou sendo exercido e combatido.
Mesmo que fazer greve não fosse crime, a greve era combatida como crime.
Desta maneira, com o intuito de suprimir movimentos grevistas, além do
combate ao ato de greve, houve a construção de uma estrutura sindical vinculada ao
Estado e a criação de leis trabalhistas, como a CLT, com o objetivo de desencorajar
movimentos grevistas mantendo a harmonia social por meio da eliminação dos conflitos
entre o trabalho e o capital, por meio de um pacto social entre as massas trabalhadoras e
o Estado. Porém, de encontro com a pretensão do governo, é possível observar em
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jornais da época notícias de trabalhadores que foram processados criminalmente por
supostamente estarem envolvidos em movimentos grevistas.

3. A criminalização constitucional da greve: 1937

O Governo Vargas começa a se fechar no ano de 1935, entretanto, no ínicio dos
anos 1930 pode-se notar a preocupação com a regulamentação da organização dos
trabalhadores e seu controle por parte do Estado, que configurariam bases relevantes
para os desdobramentos a seguir.
Nesse sentido, o decreto nº 19.770 de 1931 estabeleceu a unicidade sindical, que
delimitou um sindicato para cada categoria profissional, ainda que a sindicalização não
fosse obrigatória, deveria o sindicato ser registrado no Ministério do Trabalho, da
Indústria e Comércio (artigo 2°). Já o decreto nº 21.396 de 1932 determinou a criação,
pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, das Comissões Mistas de
Conciliação, que tinham a incumbência de “dirimir os dissídios entre empregadores e
empregados”.
Já em 1935, a lei nº 38 cria os crimes contra a Ordem Política e Social. Pela
primeira vez na história do Brasil, o direito de greve pacífico é criminalizado, pois de
acordo com os artigos 18 e 19 desta lei:

Art. 18. Instigar ou preparar a paralysação de serviços publicos,
ou de abastecimento da população.
Pena – De 1 a 3 annos de prisão cellular.
Paragrapho unico. Não se applicará a sancção deste artigo ao
assalariado, no respectivo serviço, desde que tenha agido
exclusivamente por motivos pertinentes ás condições de seu
trabalho.
Art. 19. Induzir empregadores ou empregados á cessação ou
suspensão do trabalho por motivos estranhos ás condições do
mesmo.
Pena – De 6 mezes a 2 annos de prisão cellular.

Nos termos da lei nº 38, instigar ou preparar a paralisação de serviços públicos
ou de abastecimento, salvo por motivos das condições de trabalho, era crime. Ficava
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claro que o Governo Vargas queria criminalizar as greves com motivações políticas,
como as greves em solidariedade às prisões arbitrárias.
Em 1935, o decreto legislativo nº 6 de 18 de dezembro, emenda à Constituição
Federal, autorizou que a “comoção intestina grave, com finalidades subversivas das
instituições políticas e sociais” fosse “equiparada ao estado de guerra” (emenda nº 1).
Diante do exposto na Constituição de 1934, essa equiparação implicava a suspensão das
garantias constitucionais que pudessem “prejudicar direta ou indiretamente a segurança
nacional” (artigo 161).
Começavam a aparecer as garras do governo que em 1937 daria o golpe: o
presidente Getúlio Vargas, sob a pretensão de evitar um golpe comunista no Brasil, em
10 de novembro de 1937 fecha o Congresso Nacional, destitui governadores, prefeitos e
decreta o Estado Novo com amplo apoio das Forças Armadas. Oficialmente, o Brasil
inaugurava o Estado Novo, a face mais violenta do Governo Vargas.
Como não poderia deixar de ser, o Estado Novo cria uma nova Constituição e,
também pela primeira vez na história constitucional brasileira, o direito de greve é
inserido em uma constituição. O direito de greve, contudo, é inserido na Consituição de
1937 como algo prejudicial, no mesmo artigo em que a Justiça do Trabalho foi
instituída:4

Art. 139 [...] A greve e o lock-out são declarados recursos antisociais nocivos ao trabalho e ao capital e incompatíveis com os
superiores interesses da produção nacional.

É interessante que todos os comentadores e pesquisadores que escreveram sobre
a Constituição de 10 de novembro de 1937, na época, creditavam como certeira a ação
do governo. A greve era prejudicial e deveria ser constitucionalmente repreendida.5
O movimento operário viveu um momento de grande repressão. Ao menor sinal
de greve, a polícia era enviada. Os jornais do movimento operário,6 escritores

4

Cabe ressaltar que a Justiça do Trabalho, “para dirimir questões entre empregadores e empregados,
regidas pela legislação social”, estava prevista, anteriormente, no artigo 122 da Constituição da República
dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934.
5
Podemos citar: ALMEIDA, 1938; BARATA, 1938; CASTRO, 1938; LINS, 1938; LOPES, 1938. Pontes
de Miranda, o mais importante autor da época, comentou sobre a Constituição de 1937, mas o volume 4,
no qual comentaria o direito de greve não foi escrito ou não foi publicado.
6
Um dos exemplos é a Classe Operária publicado no Rio de Janeiro e em São Paulo.

168

Acesso Livre n. 3 jan.-jun. 2015

importantes (AMADO, 2011) e a historiografia relatam a violência que os trabalhadores
sofriam. O movimento operário sofreu com as perseguições, prisões e violências, mas
resistiu e tentava encontrar lugares de luta nos espaços deixados pela ditadura.
O decreto-lei nº 431 de 1938 punia com maior rigor os crimes relacionados a
greve do que a normativa anterior, a lei nº 38 de 1935, pois não reiterou a exceção da
sanção ao assalariado, prevista anteriormente, para aquele que instigasse ou preparasse a
paralisação de serviços publicos, ou de abastecimento da população, impelido por
questões relativas às condições de seu trabalho (art. 3°, § 12) e, também, passou a
considerar crime a indução à greve ou ao lock-out ocasionada por motivos pertinentes às
mesmas condições (art. 3º, § 22).
O decreto que regulamentou a Justiça do Trabalho (decreto nº 1.237 de 1939)
também era positivo nos crimes relacionados à greve, o que denota que a repressão era
na rua e no Legislativo. As sanções eram administrativas e criminais, sendo que todos
aqueles envolvidos no movimento social de greve podiam ser punidos. A punição, pelo
caput do artigo 83, incluía a greve pacífica. O parágrafo 1º criminalizava a greve
violenta e o parágrafo 2º incluía, ao estrangeiro, além da pena de prisão, a expulsão do
país após o cumprimento da pena. A greve, sem autorização do tribunal competente,
também era considerada um ilícito penal.
Já o Código de Penal de 1940 criminaliza apenas a greve violenta. Elaborado
com a presença de juristas de importância na época, o código foi publicado via decreto
presidencial, na mesma tradição do antecessor (1890).7 Em certo sentido, neste Código
Penal a criminalização dos grevistas mostrava-se menos agressiva, sendo até mesmo
considerada parcimoniosa, pois a Lei de Segurança Nacional (decreto nº 431 de 1938) já
havia contemplado medidas que criminalizavam a greve, como observa Cristiano
Fragoso:
[...] as estratégias de criminalização dos movimentos grevistas
no vigente Código Penal foram parcimoniosas, seja na extensão
do poder punitivo, seja na intensidade das penalidades fixadas.
Mas isto também se deve certamente ao fato de que, à época,
algumas estratégias de criminalização já estavam em vigor na

7

Está em andamento uma pesquisa para saber qual a reação da comunidade jurídica com a promulgação
do Código: teria este revogado a legislação de 39 e 35 em relação ao direito de greve? A partir de 1946
parece que sim, até pelo texto constitucional, mas a dúvida esta entre 1940 e 1945, quando a Constituição
de 1937 estava vigente.
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Lei de Segurança Nacional, o dec. 431/38. Não se
criminalizaram as associações operárias (coalizões), nem a
greve pacífica; que também, [...] não estiveram criminalizadas
no dec. 431/38. Era natural que não se criminalizasse a greve
realizada em desacordo com formalidades legais, pois, se a
greve era proibida à época da edição do CP, a lei não poderia
estabelecer

formalidades

para

realizar

greve,

que,

consequentemente, não poderiam ter sua validade e sua eficácia
defendidas sob ameaça de pena (FRAGOSO, 2001, p. 256).

O tratamento da questão social como um problema de “segurança nacional”
estava associado com a eliminação dos indecisos e dos adversários no processo de
preparação para o golpe de 1937, e com a ascensão do político pernambucano
Agamenon Magalhães na pasta do Trabalho: “Não haveria competição entre propostas
concorrentes, nem lutas nos sindicatos ou nas ruas”. A repressão ao comunismo teria
inviabilizado as ações independentes por parte das classes trabalhadoras.8 Deste modo,
nas lutas dos trabalhadores, “um longo silêncio teve início em 1935, reforçando-se em
1937 e perdurando praticamente até 1942” (GOMES, 2012, p. 178).9
É importante assinalar que a historiografia mais recente questiona através da
utilização de novas fontes – arquivos judiciais e policiais – a concepção consolidada de
que o Estado controlava efetivamente as mais diversas esferas da vida em sociedade,
pois o controle estatal não suplantou por completo a resistência do operariado.
A Consolidação das Leis Trabalhistas (decreto-lei nº 5452, de 1943) manteve o
mesmo sistema de “contenção” das greves. Entretanto, a CLT se preocupava com as
punições administrativas. As punições penais estavam estabelecidas no Código Penal de
1940. De fato, havia uma proposta de legislação trabalhista que deveria regular as
relações de trabalho, tendo em vista evitar os conflitos e coagir as classes sociais a se
enquadrarem no novo regime. Entretanto, os esforços direcionados pelo governo para
estabelecer essa legislação e assegurar a sua aplicação não obtiveram êxito no sentido
de estruturar o projeto corporativista, afastando as tensões sociais e, especialmente, a
mobilização do operariado. Mesmo que essa legislação tenha ampliado os benefícios
8

A autora associa esses elementos também à aprovação da Lei de Segurança Nacional (abril de 1935), ao
fracasso da Aliança Nacional Libertadora (fechada em julho de 1935) e do levante comunista (novembro
de 1935), a intervenção direta nos sindicatos e ao Estado De Sítio (1935-1937). GOMES, 2012, p. 177.
9
A autora apresenta ainda nesse período a articulação do projeto da Igreja como outra possibilidade de
identidade e organização classista, mas que não conseguiu adesão dos trabalhadores.
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sociais, limitado à autonomia sindical e a luta independente dos trabalhadores, e o
Ministério do Trabalho, com seus órgãos auxiliares, forjado uma estrutura sindical
oficial, não houve a adesão esperada por parte dos trabalhadores. Por conseguinte, não
houve o completo desmantelamento das possibilidades destes recorrerem a antigas
práticas de luta como a greve (SOUZA, 2007, p. 101-102).
De modo sintético, duas dificuldades foram submetidas às mobilizações
empreendidas pelos trabalhadores: a forte repressão policial que recaía sobre os
sindicatos e as manifestações dos trabalhadores, sobretudo, as greves; e a implantação
de uma estrutura sindical oficial. Contudo, tais obstáculos não foram suficientes para
que os trabalhadores abandonassem o cenário político. Os trabalhadores recorriam a
sabotagens, greves e paralisações, ou seja, antigas práticas autônomas como recursos
fundamentais para a resistência ao projeto corporativista do Estado (AREAS, 1996, p.
321).
Nesse cenário de incompletude do projeto corporativista, os grupos sociais
encontravam brechas no controle estatal para expressar sua insatisfação com a situação
vigente. Essas ações eram menos expressas em resistência aberta, como por exemplo,
comícios e passeatas, mas a sobrevivência dessas práticas pode ser observada em
documentos policiais. Isso mostra ainda que não havia um atrelamento automático do
proletariado aos sindicatos. Os trabalhadores poderiam realizar greves, mesmo sem o
apoio dos sindicatos, pois, devido à intensificação do controle sobre tais entidades após
1935, a organização e mobilização autônomas tornaram-se um dos poucos espaços de
manifestação autônoma da classe.
Nesse contexto, as ações empreendidas pelos movimentos grevistas assumiam
formas diversas, que incluíam desde manifestações associadas a uma perspectiva
político-partidária, até instrumentos de luta tradicionalmente utilizados pelos
trabalhadores, tais como greves e seus correlatos (AREAS, 1996, p. 321).

4. A primeira constitucionalização do direito de greve: 1946

Em 29 de outubro de 1945, o presidente Getúlio Vargas é deposto por militares e
oficialmente tem fim o Estado Novo. Diversos são os fatores que influenciaram a queda
do regime: militares insatisfeitos, decadência da ditadura, pressão popular e de grupos
oposicionistas, desgastes do governo, dentre tantos outros. Mas a figura de Vargas ainda
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era forte. A propaganda e todas as criações feitas pelo Estado Novo resistem por
décadas, e facilmente Vargas faz seu sucessor: Eurico Gaspar Dutra.
A Constituinte de 1946 é marcada por uma pluralidade de participantes. O
recém-legalizado Partido Comunista tem a representação de ilustres personalidades
brasileiras que lutaram contra a ditadura de Getúlio Vargas: Jorge Amado, Luís Carlos
Prestes e Carlos Marighella, entre outros.
O direito de greve é um dos principais temas da Assembleia Nacional
Constituinte de 1945 e 1946. Durante o período da Assembleia, diversas greves são
deflagradas no Brasil, e estas greves constantemente são motivos de debate entre os
constituintes.
Pela primeira vez na história do Brasil, o direito de greve, por força do artigo
158 da Constituinte, é constitucionalizado. Fazer greve, depois dos anos de Governo
Vargas, volta a ser um direito, agora, um direito expresso na Constituição.
A Constituição dos Estados Unidos do Brasil, promulgada em 18 de setembro de
1946, consagrou o direito de greve em seu artigo 158, sendo assim “reconhecido o
direito de greve, cujo exercício a lei regulará”. O artigo seguinte conformava a liberdade
de associação profissional ou sindical, do mesmo modo, regulada por lei:

Art. 159. É livre a associação profissional ou sindical, sendo
reguladas por lei a forma de sua constituição, a sua
representação legal nas convenções coletivas de trabalho e o
exercício de funções delegadas pelo Poder Público.

Interessante perceber que o artigo usa o verbo reconhecer: “Art 158. É
reconhecido o direito de greve, cujo exercício a lei regulará”. A Constituição de 1946
reconhece um direito que já existia e que era criminalizado em tempos passados.
No artigo 28 do ato das disposições constitucionais transitórias (ADCT), foi
concedida anistia aos trabalhadores que sofreram qualquer tipo de punição pela prática
de greves até a promulgação da carta: “Art 28. É concedida anistia a todos os cidadãos
considerados insubmissos ou desertores até a data da promulgação deste Ato e
igualmente aos trabalhadores que tenham sofrido penas disciplinares, em consequência
de greves ou dissídios do trabalho”.
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A constituição anistiava os grevistas por seus atos até setembro de 1946.
Grandes movimentos grevistas que aconteceram entre 1945 e 1946, entre eles a grande
greve dos bancários que paralisou o sistema nacional por diversos dias, e os grevistas no
Estado Novo estavam anistiados.
Ocorre que a constitucionalização do direito de greve na constituição de 18 de
setembro de 1946 e o clima de reconciliação, típico de um processo de anistia, não
impediram a violência do governo contra os grevistas, tal como no Governo Vargas e na
Primeira República.
O clima de guerra fria e a posterior cassação do Partido Comunista do Brasil,
indicavam que os tempos não seriam de respeito dos direitos aos grevistas. Por mais que
o direito fosse constitucionalizado.
5. Direito de greve e ditadura militar (1965-1985)

No período compreendido entre março e abril de 1964, um movimento das
Forças Armadas derruba o presidente João Goulart e inicia uma das mais violentas
ditaduras da América do Sul. Os militares buscavam garantir a “democracia” e a
“probidade da administração pública”, drenando o “bolsão comunista” e eliminando o
governo que supostamente “se dispunha a bolchevizar o país”.10 Tal período, que vai até
meados da década de 1980, acaba sendo um dos períodos mais autoritários da história
brasileira, marcado por violência contra os direitos civis e políticos, cassação de juízes e
parlamentares e uma série de arbitrariedades que trouxeram incontáveis mazelas à
sociedade brasileira.
Em primeiro de junho de 1964, poucos meses depois do golpe, o governo
promulgava a lei nº 4.330, que limitava o direito de greve. Este direito, na forma do
artigo 158 da Constituição Federal, foi regulamentado pela lei nº 4.330, que dispôs
acerca da suspensão ou abandono coletivo do trabalho, bem como revogou o decreto-lei
nº 9.070 de 1946. Seria considerado legítimo somente o exercício do direito de greve
quando realizado em conformidade com as disposições legais (artigo 1°), que
configuravam empecilhos diversos para a sua realização. O processo para a declaração
de greve consistia em etapas complexas para o atendimento de formalidades e posterior
efetivação da cessação do trabalho.
10

Conforme o texto do Ato Institucional de 9 de abril de 1964.
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No que tange à ilegalidade da greve, a mesma seria reputada ilegal, conforme o
disposto no artigo 22, quando “não atendidos os prazos e as condições estabelecidas
nesta lei”, se as suas reivindicações julgadas forem consideradas improcedentes pela
Justiça do Trabalho, quando se der por motivações “políticos, partidários, religiosos,
sociais, de apoio ou solidariedade”, sem vínculo com os interesses daquela categoria
profissional e quando tiver por objetivo “condição constante de acordo sindical,
convenção coletiva de trabalho ou decisão normativa da Justiça do Trabalho em vigor,
salvo se tiverem sido modificados substancialmente os fundamentos em que se
apoiam”.
A lei prevê sanções disciplinares por parte dos empregadores aos grevistas em
decorrência de eventuais excessos, até mesmo a rescisão do contrato de trabalho. O
empregado acusado de crime relacionado à greve poderia ser suspenso pelo
empregador, até a decisão final da justiça criminal. Estipula nos artigos 29 e 30 que
configuraria crime contra a organização do trabalho, além dos crimes já previstos no
Código Penal:

Art. 29. Além dos previstos no TÍTULO IV da parte Especial
do Código Penal, constituem crimes contra a organização do
trabalho:
I − promover, participar o insuflar greve ou lock-out com
desrespeito a esta lei;
II − incitar desrespeito à sentença normativa da Justiça do
Trabalho que puser termo à greve ou obstar a sua execução;
III − deixar o empregador, maliciosamente, de cumprir decisões
normativas da Justiça do Trabalho, ou obstar a sua execução;
IV − iniciar à greve ou lock-out, ou aliciar participantes quando
estranho à profissão ou atividades econômicas;
V − onerar a despesa com dívidas fictícias ou de qualquer modo
alterar maliciosamente os lançamentos contábeis para obter
majoração de tarifas ou preços;
VI − adicionar aos lucros ou fazer investimentos com os
rendimentos obtidos com revisão tarifárias ou aumento de
preços especificamente destinados a aumentos salariais de
empregados;
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VII − praticar coação para impedir ou exercer a greve;
PENA: Reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa de
Cr$5.000,00 (cinco mil cruzeiros) a Cr$100.000,00 (cem mil
cruzeiros). Ao reincidente aplicar-se-á a penalidade em dobro.
Parágrafo único. Os estrangeiros que infringirem as prescrições
desta lei serão passíveis de expulsão do território nacional a
juízo do Governo.
Art. 30. Aplicam-se, no que couber, as disposições desta lei à
paralisação da atividade da empresa por iniciativa do
empregador (lock-out).

Interessante notar que, logo nos primeiros meses, o direito de greve já seria
extremamente regulado, impedindo a lei, de forma inconstitucional, a prática de greve
pelos servidores públicos e nos serviços essenciais. A regulamentação de 1964 era
flagrantemente inconstitucional pelos dispositivos da Constituição de 1946 e
praticamente tornava ilegal todas as greves.
O ato institucional número 2, de 27 de outubro de 1965,11 mudou a competência
constitucional para o julgamento das greves. A Justiça Federal passou a julgar os casos
que eram antes repetidos para a Justiça do Trabalho.
Mesmo prometendo manter a Constituição de 1946, em março de 1967, a
ditadura militar, pressionando o Congresso que seria fechado em 1968, promulga uma
nova Constituição. O direito de greve é então proibido para os serviços públicos e para
os serviços essenciais: “Art. 157, § 7º − Não será permitida greve nos serviços públicos
e atividades essenciais, definidas em lei”.
O decreto-lei nº 1.632, de 4 agosto de 1978, passou a definir os serviços
essenciais. Praticamente todos os serviços imagináveis eram essenciais.12 Em 17 de
dezembro de 1978, a lei nº 6620 trouxe mais um tipo penal para a história do direito de
greve: artigo 42, inciso IV, “realizar greve proibida”, pena de 1 a 3 anos de reclusão.
Na realidade, a ditadura militar através das leis inviabilizou o direito de greve
legalmente. Isso porque era muito difícil existir uma greve legal. O que não significa
11

Ato Institucional foi uma criação jurídica da ditadura militar. Os atos revogavam a constituição e eram
impostos pela força militar.
12
Art 1º − São de interesse da segurança nacional, dentre as atividades essenciais em que a greve é
proibida pela Constituição, as relativas a serviços de água e esgoto, energia elétrica, petróleo, gás e outros
combustíveis, bancos, transportes, comunicações, carga e descarga, hospitais, ambulatórios,
maternidades, farmácias e drogarias, bem assim as de indústrias definidas por decreto do Presidente da
República.
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que as greves deixaram de existir, pois centenas delas ocorreram durante o período
ditatorial. Muitas delas com violência e morte de trabalhadores. Com efeito, fazer greve
era um atentado contra a segurança nacional e a repressão da ditadura não tardava a
perseguir os trabalhadores.

6. A Constituição de 1988: autonomia dos trabalhadores?

A ditadura civil-militar brasileira perdia seu poder e um presidente civil é eleito,
ainda indiretamente pelo Congresso Nacional em 1985. No contexto vivido pelo país, o
conservadorismo da elite ditatorial e a perseguição aos movimentos sociais
impulsionaram os movimentos por uma redemocratização no país.
Em 5 de outubro de 1988, é promulgada a Constituição Cidadã, que decretava
definitivamente o fim da ditadura militar. Fruto de uma intensa participação popular e
de um país que vivia oprimido por anos de ditadura militar, a Constituição é extensa e
tem uma grande gama de direitos que costumeiramente eram violados nos anos do
regime anterior. Assim, as forças dos movimentos sociais e todos os anos de lutas pela
legalidade de seus direitos, pela autononia e construção de uma prática democrática são
retomados partir de então.13
Em relação ao direito de greve, como em 1946, ele é garantido pela
Consitituição de 1988, mas com algumas limitações:

Art. 9º. É assegurado o direito de greve, competindo aos
trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre
os interesses que devam por meio dele defender.
§ 1º − A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e
disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da
comunidade.
§ 2º − Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas
da lei.

13

NASCIMENTO, Mariana Lucena. O processo constituinte de 1987/1988 e a participação da sociedade
na elaboração do texto constitucional: uma conquista de direitos fundamentais. Conteudo Juridico,
Brasilia-DF,
4
out.
2013.
Disponivel
em:
<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.45381&seo=1>. Acesso em: 10 mai. 2015.
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O direito de greve é assegurado aos trabalhadores, competindo a eles, e não ao
Poder Judiciário ou qualquer outro poder, a decisão da prática de greve e dos interesses
que os trabalhadores com ela pretendam defender, sejam eles funcionários públicos ou
não, a greve é um direito de todos os trabalhadores civis.14 A Constituição reconhece,
portanto, que a greve é um direito utilizado para defender outros direitos.
A lei nº 7783, de 28 de junho de 1989, aprovada pelo Congresso Nacional, eleito
por representantes do povo, definiu as regulações para a greve nos serviços essenciais,
que podem sim acontecer. Depois de quase cem anos de história, o direito de greve
firma-se como um direito constitucional e com limitações que visam coibir os abusos do
direito.
Todos os tipos penais sobre greve no Brasil foram revogados, com exceção
daqueles constantes no Código de 1940. E, por mais que ainda conviva com uma lei de
um período ditatorial, a greve é um direito inquestionável juridicamente do ponto de
vista constitucional.
Isso não significa que os movimentos grevistas no Brasil tenham seus direitos
automaticamente respeitados pelo Estado. O direito de greve é um direito incômodo,
gera distúrbios sociais, é um direito caro, gera prejuízos financeiros, atrasos etc… Mas é
um direito dos trabalhadores que precisa ser utilizado para garantir outros direitos.
Incômodo que muitas vezes encontra no Poder Judiciário um dos seus maiores
cerceadores. Poucas vezes o Judiciário brasileiro tem tido a sensibilidade para perceber
a densidade das greves.15 O mesmo cidadão juiz que deseja um país com mais
investimento em educação, transporte público, saúde etc. muitas vezes é a voz do
Judiciário que declara ilegal a greve e não percebe a inconstitucionalidade das
condições de trabalho, dos salários, do transporte público, da educação e da saúde no
Brasil.
Este juiz, do seu gabinete, nega a constitucionalidade e a legalidade daqueles
que lutam nas ruas por melhores condições de trabalho, de transporte público, de vida.
Nesta faceta, o Judiciário, muitas vezes, é um braço armado para legitimar a
violência, que não poucas vezes o Estado emprega contra os grevistas. Violência nas
suas mais diversas formas: aquela que faz com que o salário de um professor seja
aproximadamente o valor de uma bomba de gás lacrimogênio, aquela que viola direito,
tortura, bate...
14
15

A Constituição veta a sindicalização e a greve dos servidores militares.
A competência para julgar as ações que envolvam o direito de greve volta à Justiça do Trabalho.
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Quando isto acontece, o Judiciário é retrogrado e impede as alterações que a
sociedade tanto precisa. Esquece, algumas vezes, que inviabilizar a luta dos
trabalhadores é inviabilizar aqueles que lutam por melhores condições, nos setores
citados acima. Ou seja, assim como todo o processo constitucional e democrático é
construído dentro dos limites contextuais e a partir de uma prática contínua, uma
cultura, assim é a garantia constitucional do direito de greve, com o direito sendo um
processo contínuo de luta. O reconhecimento de um direito só vem com a luta pelo seu
reconhecimento. Em direitos, como o direito de greve, a luta ainda é uma luta constante.

Palavras finais

Este artigo tentou, de maneira singela e rápida, sem maiores pretensões, mostrar
uma parte da longa, tortuosa e inacabada história do direito de greve no Brasil.
Composta de diversos atropelos, mudanças de sentidos e contradições, juridicamente a
greve foi direito no início do Brasil República, foi criminalizada no Governo Vargas,
passou a ser direito constitucional após 1946, foi novamente criminalizada na ditadura
militar e, no texto constitucional de 1988, consagrou-se a greve como um direito
novamente.
Além do exemplo do direito servir para entendermos a lógica de um direito, que
tem sua construção e sua afirmação junto com um longo processo de luta, a história do
direito de greve nos ajuda a entender um pouco mais da história do Brasil.
Costumeiramente tratada como um incômodo, a greve é um dos direitos que
mais ajudam a entender as formatações de um Estado de Direito. Explicamos: por ser
um direito que vive na tensão entre duas classes diferentes, por usualmente ter um custo
significativo e por incomodar o comum andamento da sociedade, a greve é um direito
que ao ser exercido provoca e tenciona com uma série de outros direitos. Daí uma das
primeiras ações de todas as ditaduras ser criminalizar, proibir ou tentar controlar o
direito de greve.
A história brasileira mostra que as tentativas de eliminar o direito de greve foram
acompanhas de greves e de lutas pelo direito.
Certamente a história do direito de greve nos ajuda a problematizar o presente e,
como diria Koselleck, alterar o horizonte de expectativas. As greves e a luta pelo direito
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de greve são ensinamentos, vivências e experiências que ajudam o presente, mas que
essencialmente fomentam o debate e a construção de projetos e vivências futuras.
Estudar o direito de greve no Brasil é conhecer um pouco do passado, mas é
especialmente projetar experiências para o entendimento e a luta deste direito.
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Resumo: Este artigo visa comparar a expansão do espaço público na França de fins do

Setecentos com aquela ocorrida em finais do Império no Brasil. Decorrente de uma
pesquisa mais ampla, que investiga a apropriação e a ressignificação do ideário francês
iluminista e revolucionário sobre as ideias e práticas políticas da chamada “Geração
1870” brasileira, a temática proposta leva em consideração a importância do
desenvolvimento da imprensa periódica e a expansão das formas de sociabilidade
intelectuais na França e no Brasil nos períodos mencionados. Para este segundo caso,
são tomadas as considerações elaboradas pelo teórico Jürgen Habermas, para o qual a
opinião pública moderna e o “espaço público político” nasceram da proliferação dos
impressos e das formas de sociabilidade do século XVIII. Os conceitos operatórios de
“opinião pública” e de “sociabilidade” tornam-se assim basilares na análise dos
contextos daquelas sociedades, que experimentavam profundas transformações em suas
estruturas políticas, quais sejam elas: a derrocada do Ancien Régime na França e a
desestruturação do sistema político-imperial no Brasil.
Palavras-chaves: Esfera pública; opinião pública; homens de letras.
___________________________________
Opinion and public space in France and Brazil: a comparative study
Abstract: This paper analyze the expansion public space in France in the late 18th

century and in Brazil in the end of Brazilian Empire. The proposed thematic is part of
the more broad research that examine the appropriation of the illuminist and
revolutionary franc thought about the 1870 Brazilians intellectual’s production, about
theirs politics practices. Its takes into consideration the importance of the de periodic
press development and the expansion forms intellectual sociability in both countries in
the mentioned periods. In this second case, this paper takes into the ideas elaborates by
Jürgen Habermas for which the public opinion and the “politic public space” appeared
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of the materials printed and the sociability forms in the 18th century. The concepts of
“public opinion” and “sociability” are used in order to analyze those societies in
contexts that in which both were experienced greats changes in our politics structure:
the Old Regime franc crises and the Brazilian Empire crises.
Keywords: Public sphere; public opinion; men of letters.

Q

ual a contribuição da esfera pública nos processos de transformação das
estruturas sociais e políticas das sociedades? É em torno desse questionamento
que este artigo desenvolve um conjunto de reflexões acerca do conceito de

opinião, estritamente articulado com a ideia de esfera pública, noção esta proposta pelo
o filósofo alemão Jürgen Habermas. Como bem salienta Roger Chartier, a obra clássica
de Habermas Mudança estrutural da esfera pública “[...] nos oferece um guia inicial de
como a noção de opinião pública foi construída no século XVIII” (CHARTIER, 1990,
p. 49). No coração do Setecentos, surgiu uma “esfera pública política” que ele
[Habermas] também a denominou de esfera pública no campo político ou “esfera
pública burguesa” (CHARTIER, 1990, p. 49). No próprio dizer do filósofo alemão

A esfera pública burguesa1 pode ser entendida inicialmente
como a esfera das pessoas privadas reunidas em um público;
elas reivindicam esta esfera pública regulamentada pela
autoridade, mas diretamente contra a própria autoridade, a fim
de discutir com ela as leis gerais da troca na esfera
1

Em sua obra intitulada A República consentida: cultura democrática e científica do final do Império,
Maria de Mello afirma ter se valido sobremaneira da tese de Habermas (1986) sobre a construção da
esfera pública. Ela defende que, se por um lado, se observa um grupo lutando pela publicização do debate
na crise da Monarquia brasileira, por outro, é difícil entendê-lo constituindo uma ordem, contratual,
burguesa e capitalista. Desse modo, a autora ressalta que usa com reserva os princípios de Habermas,
dando preferência à expressão ‘espaço público’, de sentido mais restrito, em vez de esfera pública
(MELLO, 2007, p. 19). Por sua vez, o sociólogo Felipe C. Silva faz a distinção entre as noções de
“espaço público” e “esfera pública”, originadas do mesmo termo em alemão, Öffetlichkeit. Na primeira
noção, “o ideal normativo de uma discussão racional, dialógica e face a face é a substância teórica”. Já a
de “espaço público” designa uma realidade sociológica em que os meios de comunicação social (os
médias) se apresentam enquanto elemento estruturante e constitutivo (SILVA, 2001, p. 136). Atendo a
essas ressalvas, neste artigo faço uso do termo “esfera pública” mais para a análise do caso francês, e me
baseando não só em Mello (2007), mas também em Alonso (2002), uso o termo “espaço público” para
tratar do caso brasileiro, visto que, como mostra Felipe Silva, essa diferenciação só é levada em
consideração para fins de rigor conceitual (SILVA, 2001, p. 136). Além disso, o próprio Habermas afirma
que a esfera pública literária não era essencialmente burguesa, uma vez que preservava uma continuidade
com a representatividade pública da Corte (HABERMAS, 2003, p. 44).
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fundamentalmente privada. [...]. O meio dessa discussão
política não tem, de modo peculiar e histórico, um modelo
anterior: a racionalização pública (HABERMAS, 2003, p. 42,
grifo meu).

Vários princípios organizacionais regem a esfera pública política, que derivava
diretamente da esfera pública literária, que por sua vez “[...] estava baseada nos salões e
cafés e numa literatura de periódicos” (CHARTIER, 1990, p. 50). Também estavam
incluídos nesse conjunto os clubes, as lojas maçônicas. Esta esfera pública literária não
era

essencialmente

burguesa,

pois

preservava

uma

continuidade

com

a

representatividade pública da Corte (HABERMAS, 2003, p. 44).
Como casos exemplificativos do fenômeno estudado por Habermas, este artigo
toma em uma abordagem comparativa a expansão do espaço público na França do
século XVIII, mormente nas décadas finais, em relação com aquela verificada em fins
do Império no Brasil. Apesar da distância espaço-temporal, pretendo demonstrar como
nessas duas realidades ocorreu a politização da sociabilidade intelectual, ou seja, como
se deu o processo de “refuncionalização” da esfera (espaço) pública literária chegando à
sua eficácia política, no desenrolar da crise do Antigo Regime na França e do processo
de desestruturação do sistema político-imperial brasileiro.
Antes de tudo, ressalto alguns fatores que possibilitam um estudo comparado
envolvendo tanto os autores do Baixo Iluminismo quanto os membros da “Geração
1870” brasileira,2 tomados aqui como casos exemplificativos dentro do processo de
expansão da esfera pública e, consequentemente, do processo de formação da opinião
pública mobilizada por letrados. Assim sendo, a marginalidade3 dos seus membros

2

Deixamos claro para o leitor que conhecemos as implicações e restrições presentes no uso do conceito
de “geração” para definir a elite intelectual que surge nos anos 1870 no Brasil, em oposição à ordem
conservadora do Império e ao conjunto de reformas incompletas levadas a cabo pelo Gabinete
Conservador do Visconde do Rio Branco (1870-75). Mantivemos o uso desse conceito em aspas ao longo
desse artigo devido ao uso corrente do termo “Geração 70” na literatura e na historiografia. Sabemos que
muitos membros do movimento político-intelectual brasileiro divergiam de seus pares quanto à faixa
etária, posição social que ocupavam, ao estrato social e até mesmo à região geográfica do Império da qual
eram provenientes. A heterogeneidade era um elemento inerente ao fenômeno brasileiro, isso é o que nos
mostra a leitura biográfica de homens tais como Saldanha Marinho, Rui Barbosa, Lauro Sodré, Joaquim
Nabuco, Silva Jardim. Os citados são aqueles homens de letras que foram investigados mais a fundo no
trabalho do qual faz parte esse artigo.
3
Neste ponto vale a pena ressaltar que, em relação à marginalização política e intelectual compartilhada
pelos subliteratos do Baixo Iluminismo na França setecentista, os letrados brasileiros da década de 1870
estavam numa situação de outsiders (de fora), apenas em relação às instituições centrais de poder político
do Império, dominada pelos políticos conservadores, pois “[...] tinham acesso aos recursos sociais para
adquirir visibilidade, organizar associações, escrever em jornais, publicar livros” (ALONSO, 2002, p.
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frente ao quadro social e político de suas respectivas épocas e em seus respectivos
países constitui o primeiro fator. Os homens de letras de ambos os movimentos
políticos-intelectuais, na perspectiva de ascender verticalmente na escala social,
encontravam um obstáculo típico do Antigo Regime: o privilégio. No caso brasileiro,
isto pode explicar o porquê dos letrados a partir de 1870 associarem a Monarquia
constitucional ao Antigo Regime. Outro caso muito peculiar diz respeito à adoção do
credo republicano de tipo jacobino por parte desses letrados de 1870 (PAMPLONA,
2003, p. 119-121).
Outro aspecto que aproxima esses dois movimentos está no fato de seus
representantes terem usado a literatura filosófica como instrumento na busca por alterar
o status quo. Assim como o Iluminismo havia contribuído para a irrupção
revolucionária na França em 1789, aos letrados brasileiros de 1870 também auxiliaria
em 1889, exatos cem anos depois, nas comemorações do Centenário da “Grande
Revolução”, na queda do regime imperial brasileiro.
Em ambos os contextos mencionados é possível observar o envolvimento dos
letrados marginalizados, no caso francês, e outsiders, no caso brasileiro, com os espaços
de sociabilidade não institucionalizados, os quais serão detalhados na sequência, e,
consequentemente, com o processo de formação e de mobilização da opinião pública,
no bojo daquelas transformações políticas que marcaram indelevelmente a trajetória
daquelas sociedades.
O caso francês

No que diz respeito à França, os letrados marginalizados aos quais me refiro são
os subliteratos do Baixo Iluminismo, denominação esta utilizada por Robert Darnton
(1987) para definir os escritores iluministas alijados dos centros de expressão artística e
intelectual da França. Essa “boemia literária” era composta por grupos de provincianos

332). Isso porque viviam num regime constitucional, que sob a influência dos movimentos liberais e
constitucionalistas da passagem do século XVIII para o XIX, adotara como princípio a liberdade de
expressão no quarto parágrafo do 179° artigo da sua Carta outorgada em 1824 (NOGUEIRA, 2001, p.
103). Advertimos que o uso dos termos “marginais” e “marginalidade” não são adequados para se referir
à situação dos letrados brasileiros, que a partir dos anos de 1870, passaram a contestar a ordem
conservadora edificada pelos Saquaremas desde a década de 1840, ansiando por reformas da ordem e a
ocupação de postos na burocracia do Estado brasileiro. Por isso, indicamos o termo inglês outsiders.
Acerca desse conceito, ver: ELIAS, Nobert. Os estabelecidos e os outsiders: sociologia das relações de
poder a partir de uma pequena comunidade. Trad. Vera Ribeiro; Tradução do posfácio à edição alemã,
Pedro Süssekind; apresentação e revisão técnica, Federico Neiburg. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000.
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nascidos entre os anos de 1720 e 1730 que haviam invadido Paris nas últimas décadas
do século XVIII (1770-1780) em busca de prestígio e de ascensão social através das
letras, num período no qual era crescente o prestígio social que a profissão de escritor
ganhava na França (DARNTON, 1987, p. 27-32).
Esses provincianos vinham de encontro ao ideal da igualitária República das
Letras defendida pelos grandes filósofos do Alto Iluminismo, representado nas figuras
de Voltaire, Montesquieu, Condorcet, Rousseau, Diderot, Mably, só para citar alguns
nomes. Estes eram seus predecessores. Entre aqueles escritores da baixa literatura
estavam Brissot, Carra, Desmoulins, Louvet, Prudhomme, Hebert, Marat, entre muitos
outros. Muitos deles exerciam a atividade de jornalistas. Outros, para além desse ofício
também eram advogados, como é o caso de Robespierre. O fato a ressaltar é que os
homens de letras da França daquele período estavam profundamente envolvidos com o
empreendimento jornalístico e com as demais instituições do espaço público literário,
que forneciam a sociabilidade intelectual típica do século XVIII, como os clubes, os
cafés, os salões, as sociedades, as lojas (CHARTIER, 1990, p. 235).
Segundo Darnton, a organização coorporativa e arcaica da cultura francesa,
caracterizada pelo privilégio, empurrava esses jovens para a miséria, restando a eles
viver da literatura clandestina dos libelles, através da qual difamavam com um
escandaloso sensacionalismo sexual a Corte, a Igreja e a aristocracia francesas.
Mostravam a incapacidade desta aristocracia em gerir a Igreja e o Exército, além de
mostrá-la como grupo social degenerado moral e fisicamente. É dessas obras do
“proletariado” literário que brotou o ódio contra os aristocratas literários do Alto
Iluminismo que haviam elidido a igualitária República das Letras. É nesse submundo
intelectual que os subliteratos iluministas se tornaram revolucionários. Ali nasceu o
ímpeto jacobino de elidir a aristocracia intelectual do pensamento (DARNTON, 1987,
p. 31).
A eclosão da Revolução com a Tomada da Bastilha em 14 de julho de 1789
levou ao estabelecimento na França das instituições que até então faltavam para o
público politizado, o que surpreendentemente havia tardado mais de um século para
ocorrer na Inglaterra. Com a Revolução, a institucionalização da esfera pública política
veio acompanhada de sua regulamentação jurídica. Dessa forma, de codificações da
Constituição estabelecida pela Revolução, as funções políticas da esfera pública
passaram a palavras de ordem, se espraiando pelo continente (HABERMAS, 2003, p.
89).
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Acompanhando um movimento que vinha desde o último terço do século, os
clubes políticos surgiram por toda a parte. A imprensa política então formada tornou-se
diária. A leitura e a discussão dos seus jornais nos cafés se transformaram em parte
central da vida política revolucionária (POPKIN, 1996, p. 198). Formalizando a função
dos cafés, os clubes constituíram os espaços de atuação dos subliteratos iluministas
(DARNTON, 1987, p. 34). A maçonaria já havia alcançado o número de 50 mil lojas às
vésperas da Revolução.
O nascimento da opinião pública ocorreu na metade do século XVIII. É o que
indica Baker (1990) ao afirmar que a cultura política dentro da qual o discurso
revolucionário foi criado emergira entre os decênios de 1750-1760, tomando a forma de
opinião pública (BAKER, 1990, p. 24-25). A identificação dessa “nova instância de
legitimidade política” com a imprensa periódica foi consolidada ao longo da Revolução
de 1789 (MOREL, 2009, p. 157-158). A liberdade de imprensa decorrente da abolição
dos privilégios e da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão faz parte desse
processo uma vez que correspondeu à dramática expansão da imprensa periódica e de
publicações efêmeras (HESSE, 1996, p. 27), possibilitando o advento do jornalismo
político revolucionário. Este foi expresso, sobretudo, através dos jornais-panfletos como
o L’Ami Du Roi, o Le Père Duchesne de Hébert, o L’Ami Du Peuple de Marat, La
Gazette Nationalle ou Le Moniteur Universel de Panckouke, o Révolution de Paris, Le
Patriote de François de Brissot, Les Actes des Apôtres, entre outros. O L’Ami Du Peuple
de Jeal-Paul Marat e o Père Duchesne de Jacques Hérbert foram os jornais mais lidos e
mais radicais da Revolução (DARNTON, 1987, p. 261).
A Convocação dos Estados Gerais (1788) em Versailles para 1° de maio de 1789
havia sido o estopim para a proliferação dos clubes na França. Naquele ano de 1788,
naquela cidade ocorrera a reunião dos deputados do Clube Bretão, cujo coordenador foi
Chapelier de Remmes. Segundo Michel Vovelle (1999), eles [os clubes] agiam como as
outras sociedades de pensamento (societés des pensées) ou as lojas maçônicas, os
suportes no espaço francês de toda a sociabilidade das Luzes que se politizou sobre a
pressão dos eventos (VOVELLE, 1999, p. 13). Não em vão, aquela reunião daria
origem ao clube de maior êxito e influência da Revolução, o Clube dos Jacobinos,
chamado também de Clube Republicano e, mais tarde, de Sociedade dos Amigos da
Constituição. O Clube mudou para Paris com o retorno do rei Luís XVI à capital, em
outubro de 1789. O regulamento promulgado por Bernave em 1790 sintetizava o seu
objetivo: discutir as questões a ser debatidas na Assembleia Nacional (VOVELLE,
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1999, p. 13). Tendo recebido esse nome por ter se instalado no refeitório do convento
dos dominicanos (Saint-Jacques, daí Jacobins) na Rue Saint-Honoré, o clube chegou a
ter mais de duas mil filiais espalhadas pelo país em 1790 (DARNTON, 1987, p. 243).
Jacques Solé (1989) afirma que o Clube dos Jacobinos trazia a herança das lojas
maçônicas, das sociedades filantrópicas e mesmeritas e das câmaras literárias da época
pré-revolucionária. Refletindo a crescente politização da França, os jacobinos adotaram
um tom agressivo frente à aristocracia, tornando a sociedade estabelecida em Paris a
matriz dos afiliados em todo o país. Eram esses clubes os maiores interessados pela
difusão da imprensa revolucionária, o poderoso meio de propaganda para submeter toda
a nação à influência da capital (SOLÉ, 1989, p. 108).
Das obras pré-revolucionárias de homens como Marrat, Brissot, Carrat, brotou o
ímpeto jacobino de eliminar a aristocracia do pensamento, como indica Darnton (1987).
Foram esses subliteratos iluministas, e outros como Robespierre, Mercier, Hébert,
Desmoulins, Saint-Just, Danton, que ensejaram a sociabilidade revolucionária jacobina.
Através de sua propaganda impressa nos libelos, esses panfletistas, na qualidade de
apoiadores ou de membros do Clube Jacobino, “[...] introjetavam a crua versão jacobina
do roussauísmo na sans-culotterie parisiense” (DARNTON, 1987, p. 31, 39, 47-49). Em
contrapartida, esses antigos subliteratos, agora revolucionários, foram os leitores de seus
predecessores

do

Alto

Iluminismo

(Condillac,

Mably,

Rousseau,

Buffon,

Montesquieu...) (DARNTON, 1996, p. 31, 39, 47-49). Eles se constituíram em portavozes da opinião pública durante a Revolução. Aí se encontra sua conexão com o
espaço público.
O caso brasileiro

Nas décadas finais do século XIX no Brasil, os letrados “de fora” eram os
representantes da chamada “Geração 1870”. Ela era composta por grupos sociais
bastante heterogêneos, que incluíam intelectuais, políticos, jornalistas e literatos. Entre
os principais representantes dessa elite de homens de letras destacaram-se Assis Brasil,
Júlio de Castilhos, Lauro Sodré, Lúcio de Mendonça, Joaquim Nabuco, Quintino
Bocaiúva, Rui Barbosa, Saldanha Marinho, Silva Jardim, entre outros.
Não por coincidência, Roque S. M. Barros a intitulou de Ilustração brasileira
(BARROS, 1986). Esse período foi assim denominado em sua tese não pelo fato de
termos tido, com um século de atraso, a nossa ‘ilustração’, nos mesmos moldes do

187

Acesso Livre n. 3 jan.-jun. 2015

século XVIII. O autor sustenta que, sob a influência dos autores do Oitocentos, no
Brasil criou-se um movimento que teria desempenhado um papel semelhante ao do
Iluminismo europeu do décimo oitavo século, se diferenciando desse pela dimensão
histórica. A Ilustração brasileira teria recebido como herança do Iluminismo “a crença
absoluta no poder das ideias; a confiança total na ciência e a certeza de que a educação
intelectual é o único caminho legítimo para melhorar os homens, para dar-lhes inclusive
um destino moral” (BARROS, 1986, p. 9). Assim, a essa herança vinha acrescida uma
visão da história, específica do século XIX romântico, fundamental para a nossa visão
de mundo.
No que se refere ao epíteto “geração de setenta”, Ângela Alonso (2000) assevera
que o movimento da nova geração formada em finais do Império foi “[...] assim
autonomeado numa referência à juventude de seus membros”. Foram os seus intérpretes
posteriores que passaram a identificá-la como ‘movimento intelectual da geração 1870’
(ALONSO, 2000, p. 35). Conforme ressalta Adalmir Leonídeo, o uso desse epíteto,
apesar da sua imprecisão, se difundiu entre os historiadores e críticos literários no
Brasil. Ele faz alusão ao grupo de intelectuais lusitanos (Antero de Quental, Eça de
Queirós, Teófilo Braga, entre outros) que aspiravam à introdução em Portugal das ideias
modernas tais como o realismo, o positivismo, o republicanismo e o socialismo
(LEONÍDEO, 2007, p. 196-213). Na verdade, como bem mostra Ângela Alonso, o caso
brasileiro fazia parte de um todo mais amplo uma vez que “o movimento intelectual da
geração 1870 foi um fenômeno internacional”, compartilhando um elitismo científico
que teve expressão também no México, no Chile e na Argentina (ALONSO, 2002, p.
331).
No tocante ao conceito de “geração”, Jean François Sirinelli indica que apesar de
suas ‘restrições’ e ‘obstáculos’, ele é um elemento incontestável para a análise histórica.
Esse “[...] conceito contribui para reabilitar o acontecimento, na medida em que a
investigação de um acontecimento inaugurador pode revelar traços que marcam
indelevelmente a trajetória dos atores sociais [...]”. Isso possibilita uma maior nitidez
daquilo que o autor denomina de ‘respirações do tempo’ (SIRINELLI, 2011, p. 78).
Especificamente no caso do grupo de letrados brasileiros que emerge nos anos 70 do
século XIX, não se trata bem de um evento inaugurador de curta duração, mas de uma
situação histórica concreta, determinada por dois processos fundamentais: a
modernização conservadora incompleta, levada a cabo pelo Gabinete Rio Branco (18711875); e a crise do arcabouço político-institucional do Império brasileiro.
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A cidade do Rio de Janeiro, que era o centro cosmopolita do país, permitindo
seu contato com a produção material e espiritual da Europa e das Américas, tinha na
Rua do Ouvidor o local dos seus homens de letras, a boemia literária da época.
Frequentadores dos cafés, das confeitarias e dos bares, os letrados se viam favorecidos
pela expansão da imprensa e pelo crescimento das camadas letradas da população, que
constituíam os pilares do espaço público em expansão propiciado pelas reformas do
gabinete Rio Branco. É nesse espaço que esses letrados iriam atuar na busca por
interpretar a realidade do país em seu tempo, através da apropriação das correntes
cientificistas do século XIX, o evolucionismo, o anticlericalismo, o ateísmo, o
republicanismo (MELLO, 2007, p. 68, 93, 97-103), enfim, ideias essas que foram na
Europa uma apropriação do Iluminismo do décimo oitavo século, porém repensadas ao
longo do Oitocentos sob novas bases, marcadamente evolucionistas.
Os membros dessa “Geração” frequentemente desempenhavam a função de
jornalistas dentro desse incipiente espaço público que se constituía na década de 1870,
não só na Corte, como também em outras regiões do país. Fora do controle direto
exercido pelo Estado, este espaço não-estamental e apartidário era representado,
sobretudo, pela imprensa periódica e pelas diversas modalidades de formas associativas,
que se expressavam através dos clubes, das confederações e das sociedades (ALONSO,
2002, p. 276-283).
Um fenômeno semelhante àquele que ocorrera na década revolucionária na
França setecentista se verificou no país nas décadas finais do Império: vários jornais
foram abertos na Corte e pelo país, muitos tiveram vida efêmera. A Gazeta de Notícias
(1874), por exemplo, atraía os literatos e a literatura para suas folhas. Quintino
Bocaiúva foi o redator-chefe de O País, fundado em 1884. A folha chegou a publicar os
escritos de Joaquim Nabuco, Aristides Lobos, Silva Jardim. Em 1888, José do
Patrocínio fundou A Cidade do Rio, onde pôde continuar sua campanha antiescravista.
O Diário de Notícias (1885), dirigido por Rui Barbosa a partir de 1889, deflagrou
ataques arrasadores às mazelas dos governos imperiais (MELLO, 2007, p. 74-76).
Muitos dos membros desse grupo de letrados pugnavam contra as instituições da
monarquia e o seu fulcro econômico: a escravidão. Defendiam a abolição, o
federalismo, a secularização e a expansão da instrução pública. A república era o ideário
político de grande parte desses letrados, salvo alguns como Joaquim Nabuco e Eduardo
Prado. Em suas produções, essa elite intelectual atacava a monarquia bragantina,
entendida como mesquinha. Seus membros julgavam-se talentos desperdiçados. Assim
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como os literatos do Baixo Iluminismo na França setecentista, eles aspiravam a viver
das letras, algo impossível na época. Eles eram sensíveis à indiferença do trono para
com o talento (MELLO, 2007, p. 63-67). De acordo com Ângela Alonso, esses letrados
acabaram por construir uma crítica coletiva às instituições e aos modos de pensar
cristalizados como tradição político-intelectual do II Reinado: o liberalismo estamental,
o indianismo romântico e o catolicismo hierárquico (ALONSO, 2007, p. 170). Com
isso, o movimento buscou deslegitimar simbólica e teoricamente o regime imperial, ao
atacar os seus suportes, forjando com as novas ideias um solo republicano.
Os membros da chamada “Geração 1870” tomaram como estratégia falar
diretamente à população urbana e letrada. Eles foram os porta-vozes daquilo que
podemos chamar de opinião pública4 da época. Buscaram os meios legais para exprimir
suas demandas frente à ordem edificada pelos políticos Saquaremas nos anos 1840,
publicando obras de interpretação da conjuntura, redigindo panfletos e publicando
manifestos. A nova imprensa e as associações foram o palco de expressão da opinião
desses letrados fora da coerção do Estado (ALONSO, 2002, p. 246, 264, 276).
Esfera pública, opinião pública e sociabilidade: os conceitos-chave

Como já foi demonstrado, tanto a ação e a mobilização dos autores do Baixo
Iluminismo na crise do Antigo Regime francês, em fins do século XVIII, quanto dos
letrados dos anos 1870, no ocaso do regime monárquico brasileiro, podem ser
verificadas nos respectivos contextos, sobretudo através da produção impressa, tendo
em vista a sensibilização pública (as camadas letradas) a respeito da desestabilização
dos regimes nos quais estavam inseridos, com a publicização de temas políticos antes
restritos ao espaço parlamentar, bem como daqueles atinentes aos mistérios da religião
4

A difusão do conceito de opinião pública enquanto novo princípio de legitimidade, no conjunto do
Atlântico luso-hispânico, se deu durante a grave crise gerada pelas invasões francesas. Dentro dessa ótica,
a construção desse conceito em sua acepção moderna esteve relacionada aos espaços públicos de
sociabilidade, surgidos em paralelo às Luzes. A vinda da Corte Real foi decisiva nesse processo ao
permitir, mesmo que tardiamente, a introdução da imprensa na América Portuguesa, em 1808 (NEVES,
2009, p. 1012). Tanto na América Hispânica quanto no Brasil, a identificação dos homens de letras como
os verdadeiros porta-vozes da opinião pública ocorria já desde a primeira metade do Oitocentos
(GOLDMAN, 2009, p. 981 e 997). Contudo, no país, este sintagma só entrou para a semântica histórica a
partir da oitava edição do dicionário de Moraes e Silva, do ano de 1890, isto é o que afirma Lúcia Neves
(2009). No dicionário Moraes e Silva, o conceito é definido como “o que o povo pensa; o que se diz ou o
que se julga em geral a respeito de uma questão social, política, econômica, patriótica ou de interesse
nacional ou sobre os pontos de religião de honra ou de moralidade” (SILVA apud NEVES, 2009, p.
1012). Citando Gadamer, a autora salienta que mesmo a expressão não constando nos dicionários até
1890, isso não quer dizer que ela não integrasse anteriormente a ‘língua em sua sabedoria’.
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oficial. Habermas caracteriza esse fenômeno, ocorrido tanto na sociedade francesa
quanto na brasileira nos períodos mencionados, como processo de formação do espaço
público político, sucessor do espaço público literário oriundo do Iluminismo do século
XVIII.

O processo ao longo do qual o público constituído pelos
indivíduos conscientizados se apropria da esfera pública
controlada pela autoridade e a transforma numa esfera em que a
crítica se exerce contra o poder do Estado realiza-se como
refuncionalização (Umfunktionerung) da esfera pública
literária, que já era dotada de um público possuidor de suas
próprias instituições e plataforma de discussão. [...] A dimensão
polêmica, dentro da qual a esfera pública chega, durante o
século XVIII, à eficácia política, já havia sido, durante os dois
séculos precedentes, desenvolvida na controvérsia do Direito
Público em torno do princípio da soberania absoluta
(HABERMAS, 2003, p. 68-69, grifo meu).

Marcada pela crítica para além da mera publicação noticiosa, a imprensa de
opinião enquanto instituição por excelência da esfera pública foi uma criação desse
século. Segundo Habermas, é nesse espaço público político que emerge o debate
racional entre os indivíduos sobre a comunidade política, ao nível mais abstrato e
universal (HABERMAS apud SILVA, 2001, p. 121-123). Assim como o teórico da
Escola de Frankfurt, Tocqueville anteriormente já destacava o papel da imprensa no
processo formativo da opinião pública (TOCQUEVILLE, 2000, p. 138-146).
Como já foi constatado pelos estudos que tratam do Iluminismo e da “Geração
1870”, a mobilização da opinião pelos letrados que compuseram esses movimentos, em
conformidade com a situação em que se encontravam inseridos nos respectivos
contextos epocais de suas sociedades, teve papel profícuo para o descrédito das
autoridades tradicionais (o clero e a monarquia), formando assim, em ambos os casos,
ambientes politizados de contestação e de crítica ao status quo vigente. Aliás,
Berrington Moore observa que a “[...] a tarefa cultural básica que se coloca para
qualquer grupo oprimido é a de solapar ou de destruir a justificação do estrato
dominante” (MOORE, 1987, p. 127).
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Como já havia apontado durante a descrição de cada um dos casos, para além da
imprensa periódica, os homens de letras do Iluminismo francês e da “Geração 70”
brasileira estiveram envolvidos com outras instituições também representantes da esfera
pública. Trata-se da sociabilidade intelectual de suas respectivas épocas e contextos
nacionais. A paternidade da noção de sociabilidade foi dada a Maurice de Agullhon. Na
verdade, ele foi o responsável por torná-la uma noção de uso corrente no vocabulário
historiográfico (QUIRÓS, 2008, não paginado). No tocante à historiografia latinoamericana, a “sociabilidade” só se apresentou como um atrativo para a história política a
partir dos trabalhos de François-Xavier Guerra, que viu neste novo objeto uma
possibilidade de renovar as problemáticas da repudiada “história batalha”. Em razão
disso, foi somente com o clássico Modernidad e independencias que esta proposta
alcançou de fato uma grande difusão entre os especialistas de história política latinoamericana (QUIRÓS, 2008, não paginado).
Nessa obra clássica, Xavier Guerra, ao analisar a pedagogia política na imprensa
revolucionária espanhola (1808-1810), aponta que foi na proliferação dos impressos,
sobretudo da imprensa, e na expansão das formas de sociabilidade do século XVIII que
nasceu a opinião pública moderna e o que se pode designar, com Habermas, de espaço
público político. A República das Letras (espaço público literário) deu origem ao espaço
público político através dos dois fenômenos apontados acima (GUERRA, 1993, p. 227228).
Pílar de Quirós afirma que o termo sociabilidade nos obriga a retornar ao século
XVIII, no qual houve uma expansão do campo semântico e conceitual. A autora aponta
que a noção de sociabilidade surgiu da reflexão feita pelos teóricos do absolutismo
sobre a natureza do homem. Ao longo do século XVIII, ela foi difundida pelo
Iluminismo como “[...] peça da teoria do estado pré-social do homem/indivíduo”
(QUIRÓS, 2008, não paginado). É precisamente no decorrer daquele século que se
verifica o processo de politização das formas de sociabilidade intelectual, expressas
sobretudo nos cafés, nos clubes, nas sociedades literárias e nas lojas maçônicas
(CHARTIER, 1990, p. 42-43). No que diz respeito ao século XIX, uma releitura atenta
das fontes desta centúria revela a importância que teve, a partir de então, esta noção
para a linguagem política da época (QUIRÓS, 2008, não paginado).
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Considerações finais

A temática abordada nesse artigo decorre de uma pesquisa mais ampla, que
investiga a apropriação e a ressignificação do ideário francês iluminista e revolucionário
pelas ideias e práticas políticas da chamada “Geração 1870” brasileira. Ela tem por
objetivo entender como as ideias da filosofia Luzes e os princípios decorrentes de 1789
foram apropriados em solo brasileiro pelas práticas políticas de nossos letrados,
entendidas no âmbito de suas produções intelectuais, no contexto de crise do Império.
Como sustentei até aqui, é possível estabelecer relações comparativas concernentes à
situação social e intelectual dos membros que compuseram ambos os movimentos, e ao
uso político de suas ideias, mesmo em se tratando de contextos nacionais distantes no
tempo e no espaço.
As considerações da fundamentação historiográfica da pesquisa foram
amplamente destacadas nesse artigo. Com efeito, argumento que a relação da “Geração
1870” brasileira com o Iluminismo e com a experiência revolucionária francesa de fins
do Setecentos não se limita a apenas ao universo das ideias, mas também alcança o
mundo da prática. Os estudos recentes têm demonstrado que a forma das produções
impressas da “Geração de 1870” brasileira guardava traços advindos da experiência
revolucionária francesa, amparada na tradição nacional.
O estilo de seus opúsculos se inspirava em parte “[...] no tom jacobino e na
retórica clássica do panfletismo político do Primeiro Reinado e da Regência”
(ALONSO, 2000, p. 48). Inclusive, o movimento foi buscar suas estratégias de ação e
de mobilização coletiva nas formas de ação políticas surgidas em meio aos movimentos
de fins do século XVIII, e que forneceram aos movimentos sociais desde então os meios
de manifestação pública de suas reivindicações. Dentro desse âmbito, o republicanismo
francês está entre as formas contenciosas inspiradoras do movimento intelectual
brasileiro (ALONSO, 2000, p. 50-51). Comícios, grandes manifestações populares,
formação de clubes republicanos, todas essas formas de mobilização tiveram na
República de 1792, na França, o seu primeiro grande exemplo na história. Elas
caracterizaram a Primeira República Francesa (CARVALHO, 1998, p. 86).
Como ressaltei no início do artigo, foi em torno da questão acerca da
contribuição da esfera (espaço) pública nas transformações sociais e políticas das
sociedades que busquei desenvolver as reflexões presentes nesse artigo, tomando para
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isso como exemplos o Iluminismo francês e a “Geração 1870” brasileira. Para ambos os
casos, é possível afirmar que o relacionamento imbricado dos letrados com o espaço
público e com a opinião pública teve como consequência a deslegitimação teórica e
simbólica dos regimes monárquicos sob os quais viviam, em seus respectivos vieses
absolutista e constitucionalista, favorecendo dessa forma o advento da forma
republicana de governo.
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