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Ética

Novo Olhar

ÉTICA



REFLEXÃO
Há a convicção de que a ética no 

sindicalismo contribui para a 
organização e o fortalecimento 

das classes trabalhadoras e das 
entidades sindicais?



Ética

ÉTICA – ETHOS
O mais antigo (êthos) significa 

“morada, abrigo, refúgio”, isto é, 
uma espacialidade onde nos 
sentimos seguros, protegidos, 
onde nos desarmamos.

Mais adiante ethos ressurge num 
sentido de espacialidade interna, 
de “caráter e seus hábitos”, fruto 
de uma construção incessante e 
nunca acabada.

Origemdo Conceito
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ÉTICA (gr. τάήθικά); lat. Ethica; in. Ethics; fr. Éthique;
al. Ethik; it. Etica). Ética em geral, ciência da conduta.
Existem duas concepções fundamentais dessa ciência
(ABBAGNANO, 2007, p. 442-443):

1. A ciência do fim para o qual a conduta dos homens
deve ser orientada e dos meios para atingir tal fim,
deduzindo tanto o fim quanto o meio da natureza do
homem;

2. A ciência do móvel da conduta humana e procura
determinar tal móvel com vistas a dirigir ou disciplinar
essa conduta.



A primeira fala a língua do ideal para o
qual o homem se dirige por natureza e, por
conseguinte, ‘natureza’, ‘essência’ ou
‘substância’ do homem.

Já a segunda fala dos ‘motivos’ ou ‘causas’
da conduta humana, ou das ‘forças’ que a
determinam, pretendendo ater-se ao
conhecimento dos fatos.

(ABBAGNANO, 2007, p.442).



Ética

Relacionamentos da Ética

“ Ética : obediência ao que não é obrigatório ”.

Costumes 
Hábitos

LeiMoral



Religação Ética:
 Todo olhar sobre a ética deve 

perceber que o ato moral é o ato 
individual de religação; religação 
com o outro, religação com uma 
comunidade, religação com uma 
sociedade e, no limite, religação 
com a espécie humana.

MORIN, Edgar. 2004



----------------------
Dignidade – Decoro – Atitude

Simplicidade e Humildade
Solidariedade – Lealdade 

Imparcialidade – Coragem 

Algumas características 
humanas que revelam a ÉTICA



SOFRIMENTO ÉTICO



Contradições Éticas:
Estado Democrático de Direito (capitalista)



D. Harvey:

"O capital nunca resolve suas 
tendências à crise, precisamente 
porque ele não pode resolver 
suas contradições."



Li um editorial na “Folha” que dizia ser 
preciso resistir ao corporativismo dos 

sindicalistas. Pergunto: e o dos 
rentistas? 

(L.G. Belluzzo)



“A desigualdade salarial entre os homens e as 
mulheres, entre brancos e negros, a exploração do 

trabalho infantil e dos idosos são considerados 
normais. 

A existência dos sem-terra, dos sem-teto, dos 
desempregados é atribuída à ignorância, à preguiça, 

e à incompetência dos ‘miseráveis’. 

A existência de crianças de rua é vista como 
‘tendência natural dos pobres à criminalidade’.

Os acidentes de trabalho são imputados a 
incompetência e ignorância dos trabalhadores.”

CHAUI, 2006



“Existe uma população muito 
velha que ameaça o sistema de 
Previdência Social, muita gente 
vivendo muito... Alguma coisa 

precisa ser feita urgentemente”.
Cristianne Lagarde – FMI/União Europeia



Movimento Sindical



TRABALHO

“[...] é a primeira condição básica
para toda a existência humana, e
isto numa tal extensão que, em
determinado sentido, nós temos de
dizer que o trabalho criou o próprio
homem".

Marx e Engels

Presenter
Presentation Notes
Reescrita: O trabalho é uma necessidade natural e eterna da raça humana, sem a qual o homem não pode existir. Diferente dos animais irracionais, que se adaptam passivamente ao meio ambiente, o homem atua sobre ele ativamente, obtendo os bens materiais necessários para sua existência com seu trabalho, que inclui a isso e a fabricação de instrumentos especiais. A sociedade não escolhe estes instrumentos ao seu arbítrio; cada nova geração recebe os instrumentos de produção que foram criados por gerações anteriores e que ela usa, modifica e melhora. 



Por força de trabalho ou capacidade
de trabalho compreendemos o
conjunto das faculdades humanas
físicas e mentais existentes no corpo
e na personalidade viva de um ser
humano, as quais ele põe em ação
toda vez que produz valores-de-uso
de qualquer espécie.

(MARX).



Classe Social e suas 
visões:

Posição de 
Classe 

Situação de 
Classe

Consciência 
de Classe



Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento

MOVIMENTO:
Em física, movimento é a variação de posição 

espacial de um objeto ou ponto material em 
relação a um referencial no decorrer do 
tempo. 

Na filosofia clássica, o movimento é um dos 
problemas mais tradicionais da cosmologia, 
desde os pré-socráticos, na medida em que 
envolve a questão da mudança na realidade.



Sindicalismo: origem 

No século XVIII, com a Revolução Industrial na
Inglaterra.
Com a concorrência que os fabricantes capitalistas
faziam entre si, as máquinas foram ganhando cada
vez mais lugar nas fábricas, tomando lugar de muitos
operários, estes tornaram-se o que é chamado
"excedente de mão-de-obra", logo o capitalista
tornou-se dono da situação e tinha o poder de pagar
o salário que quisesse ao operário.
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Apoio:Contexto: -	Exploração desumana	Jornada de trabalho de 16 horas	Baixo salário 	Péssimas condições de trabalho  Motivações	Associativismo 	Solidariedade de classe em defesa de melhores condições de trabalho e salário	Revolta contra o modo de produção capitalistaO movimento sindical é um dos exemplos de superação no Brasil e no mundo. Segundo o renomado jurista Amauri Mascaro Nascimento, a organização sindical passou por três fases bem distintas. A primeira foi de proibição, quando suas mobilizações eram criminalizadas e reprimidas violentamente. A segunda, de tolerância, na qual os trabalhadores se reuniam e promoviam suas ações, apesar do não reconhecimento e da repressão do Estado. A terceira foi a fase de reconhecimento, inclusive com proteção em lei do direito de organização.



Sindicalismo: origem 
Lei votada em 1824 pelo Parlamento inglês permitiu a livre
associação dos operários, o que era restrito às classes
dominantes. Trade unions: uniões sindicais. Passaram a fixar
os salários para toda a categoria, evitando que o operário
atuasse isoladamente na luta por melhores salários.
Passaram também a regulamentar o salário em função do
lucro, obtendo aumentos que acompanhavam a produtividade
industrial e nivelando-se a toda categoria. Em 1830 se
constitui uma associação geral dos operários ingleses: a
“Associação Nacional para a Proteção do Trabalho”, que
tinha o objetivo de atuar como central de todos os
sindicatos.

(Antunes, 1991, p. 45).

Presenter
Presentation Notes
Apoio:Contexto: -	Exploração desumana	Jornada de trabalho de 16 horas	Baixo salário 	Péssimas condições de trabalho  Motivações	Associativismo 	Solidariedade de classe em defesa de melhores condições de trabalho e salário	Revolta contra o modo de produção capitalistaO movimento sindical é um dos exemplos de superação no Brasil e no mundo. Segundo o renomado jurista Amauri Mascaro Nascimento, a organização sindical passou por três fases bem distintas. A primeira foi de proibição, quando suas mobilizações eram criminalizadas e reprimidas violentamente. A segunda, de tolerância, na qual os trabalhadores se reuniam e promoviam suas ações, apesar do não reconhecimento e da repressão do Estado. A terceira foi a fase de reconhecimento, inclusive com proteção em lei do direito de organização.



Sindicalismo: origem 
O sindicalismo, como organização de luta e
representação dos trabalhadores, surge no início
do século XIX na Inglaterra, [..] com dupla
motivação:
 1ª: revolta com o modo capitalista de

produção;
 2ª: necessidade de solidariedade, união e

associativismo para enfrentar a exploração
patronal, reivindicar salário decente e
melhores condições de trabalho.
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O porcentual de trabalhadores do setor 
privado que possuem carteira assinada ficou 
em 77,7% no quarto trimestre de 2014, apontou a 
primeira divulgação da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (PNAD):

• 95,9 milhões de trabalhadores ocupados
• 74,5 milhões de trabalhadores formais
• 21,4 milhões na informalidade

MOVIMENTO OPERÁRIO



Fonte: 
Folha de São Paulo: 14/07/2015



Número de Entidades Sindicais:
• Centrais: 12 

→Legalizadas conforme índice de representatividade: 06

• Confederações Trabalhadores: 28 – 31 (3)

• Federações Trabalhadores: 384 – 406 (22)

• Sindicatos Trabalhadores: 10.635 – 10935 (300)

• Confederações Patronais: 10 – 12 (2)

• Federações Patronais: 162 – 169 (7)

• Sindicatos Patronais: 5.003 – 5096 (93)

MTE: 24/07/14 e 07/07/15



Cenários do Sindicalismo na Atualidade
Tendências da ação sindical no Brasil

Maior institucionalização das centrais 
sindicais

Lideranças sindicais vinculadas a 
partidos políticos



Determinações Políticas
(Estado Neoliberal)

Determinações Econômicas 
(Globalização)

Determinações da Produção 
(Reestruturação Produtiva)

Determinações concretas da 
dinâmica sindical no Brasil: 



Alguns desafios:
 Legitimar a democracia sem capitular com ações 

neoliberais de governo, como as das últimas décadas
 Recuperar o papel histórico sindical: causa/razão do 

surgimento do sindicalismo
 Recuperar o sentido de pertencimento às classes 

trabalhadoras (pjotismo/empreendedorismo/terceirização)
 Recuperar o sentido de rebeldia/subversão: 
À injustiça, indignidade, desigualdade, exclusão, 

degradação, exploração etc. estabelecidos em leis, 
ordens, normas...

Ao estímulo à informalidade, rotatividade, renúncia de 
direitos históricos

 Perenização da crise e negociação (chantagem) pautada 
por ela (a quem interessa?)



Alguns desafios:
 Unicidade (unidade) x pluralidade (divisão/fragmentação) 
 Judicialismo e profissionalismo
 Cidadania x consumismo 
 Sindicalitarismo x renovação real 
 Qualificação profissional x formação/educação sindical
 Tripartismo x Conselhismo
 Sindicalismo cupular
 Ação estritamente panfletária
 Ação alienada pautada pelos meios de comunicação
 Deliberativismo estabelecido na prevalência do senso 

comum 
 Denuncismo (moções/cartas de repúdio sem ações que 

configurem ou revelem sua efetividade subversiva)



Alguns desafios:
 Banalização das injustiças e das formas de degradação 

no trabalho (ritmo/intensidade/meta, adoecimento, 
mutilações, mortes...) pactuados em  leis/CCT/ACT

 Flexibilização de direito do trabalhador x inflexibilização
de direitos empresariais

 Sindicalismo como ação governança (governabilidade –
executivo, legislativo e judiciário)

 Politização x partidarismo
 Afastar de dilemas estritamente partidários na discussão 

política
 Legalização da corrupção e de práticas criminais das 

classes dominantes – o ilícito transformado em lei 



“Perdas são perdas e sempre serão perdas
Perda de respeito
Perda de compromisso
Perda de referência
Perda de seriedade
Perdas.”

(Cartaz manuscrito encontrado na sede da...).





“A maior cegueira do século XXI é não sabermos 
aonde nos levam e não mostrarmos nenhuma 

curiosidade em saber”.
SARAMAGO



“A nossa cidadania depende diretamente 
da nossa capacidade de indignação”

Helena Greco



CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS 
TRABALHADORES NA INDÚSTRIA – CNTI 

José Reginaldo Inácio
joreginacio@gmail.com
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