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Pra quÊ sindicato? 
Precisamos de sindicato? 

“não preciso. Eu rEsolvo mEus ProblEmas!”
Esse título te 
assustou? Deve 
assustar, não? Mas 
essa é a visão, e 
a fala, de muitos 
trabalhadores hoje. 

Alienados pela mídia, 
que faz uma guerra 
de desinformação 

e contra informação 
sobre os sindicatos, 
movimentos sociais e 
lutas coletivas. Dominados 
pelo consumismo, 
mercantilização da vida, 
degradação dos valores 
solidários e construtivos, 
que fazem apologia à 
meritocracia (cada um 
vence por seus próprios 
méritos individuais, não 
precisa do coletivo, da 
solidariedade, da luta 
para conquistar direitos), 
e ao individualismo 
e à competição uns 
com os outros. Eu me 
basto! Eu resolvo! Sou 

autossuficiente!

A MÍDIA 
E OS PATRÕES

A mídia e os patrões 
fazem tudo para destruir 
a história, e a memória 
das lutas sociais para 
conquistar direitos que 
são para as maiorias. 
Buscam alienar e reduzir a 
consciência dos jovens, e 
também dos adultos, que 
não têm conhecimento 
histórico, político e 
econômico, que têm 
memória curta e não 
têm raízes profundas na 
realidade em que vivemos.

LUTAS E 
CONQUISTAS

Nossos direitos são 
frutos de muitas lutas e 
para garanti-los temos que 
estar sempre organizados, 
coletivamente, e em 
processo constante de 
luta. Os direitos que os 
trabalhadores têm, hoje, 

são frutos de muitas lutas, 
vindas desde o século XIX.

Quando não havia 
sindicatos, nem direitos 
trabalhistas, era o patrão 
quem decidia o preço 
da força de trabalho e a 
duração da jornada. Eram 
de 14 ou 16 horas diárias, 
e o trabalho das crianças 
e mulheres não era 

remunerado. 
E essas conquistas 

foram à custa de muitas 
greves, mobilizações 
de massas, sofrendo 
repressões violentas, 
torturas, prisões, 
desaparecimentos, 

mortes... 
Os grandes banqueiros 

e empresários só 
acumulam lucros 
porque exploram os 
trabalhadores! Dinheiro 
não nasce em árvore, nem 
cai do céu. 

O lucro privado ou 
estatal é produto da 
exploração do trabalho 
e do trabalhador, e da 
ausência de políticas 
sociais de distribuição da 
riqueza e dos benefícios 
gerados pelo trabalho 
humano.

E, no Brasil, quais 
foram as principais 
conquistas? O 13º 

salário, por exemplo, 
foi conquistado após 
grandes greves, confrontos 
sangrentos, desde 1953, 
em São Paulo. E só foi 
reconhecido em lei em 
1962, no governo Goulart, 
após uma década de lutas. 

Questão social no 
Brasil sempre foi “caso de 
polícia”.

Nada veio por bondade dos patrões ou dádiva do 
Estado. Ao contrário, só a resistência, 

a organização, a luta e a mobilização coletiva 
trazem conquistas e direitos.

... 
a mídia 

e os patrões 
buscam alienar 

e reduzir a 
consciência dos 

jovens...
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Esses direitos não estão 
previstos na legislação, foram 
conquistados com muita luta!
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EXPEDIENTE

AS ENTIDADES 
SINDICAIS
Os sindicatos participaram 
das mobilizações que 
deram fim à ditadura 
militar no Brasil e 
organizaram a resistência 
às políticas de mercado, 
impostas no período do 
presidente Fernando 
Henrique Cardoso, na 
década de 1990, em 
defesa do patrimônio 
público e dos direitos 
dos trabalhadores, que 
foram duramente atacados 
pelo empresariado e pelo 
governo.

As entidades sindicais 
representam o conjunto 
das suas respectivas 
categorias 
nas 
negociações 
coletivas.  
Uma 
negociação 
salarial 
é longa, 
difícil, 
cansativa, 
com avanços e recuos, 
ainda mais em tempos de 
crise. O sindicato negocia 
duramente para que você 

Precisamos de sindicato?
tenha reajustes sobre o 
salário todas as outras 
cláusulas que envolvem 
valores monetários.

O SINDICATO LUTA 
COM VOCÊ

Tenha certeza de 
que, se dependesse da 
empresa ou do governo, 
você receberia 0% de 
reajuste salarial e seus 
direitos seriam reduzidos 
e os benefícios retirados. 
Só não nos atacam 
mais porque lutamos 
coletivamente, e porque o 
sindicato luta com você. 
Todo trabalhador tem 
direito de se sindicalizar, 

exercer sua 
cidadania sindical. 

SE LUTANDO 
já é DIfÍCIL, 
SEM LUTA 
é MUITO MAIS!

Nunca é 
demais registrar: 
do céu só cai a 

chuva, os raios de sol e 
as bênçãos da fé. Todos 
os direitos trabalhistas, 
direitos sociais e políticos 

que temos hoje foram 
conquistados através 
de muitas lutas da 
organização sindical, 
dos movimentos sociais. 
Tudo é fruto de lutas. Se 
lutando já é difícil, sem 
luta é muito mais!

PAPEL 
fUNDAMENTAL DOS 
SINDICATOS

Os sindicalizados 
sustentam a Entidade 
sempre, antes e após as 
campanhas salariais. É a 
contribuição deles que 
garantem recursos para 
as despesas da campanha 
salarial, como cálculos 
e acompanhamentos 
estatísticos e 
socioeconômicos, 
assessoria jurídica, 
produção de boletins, 
viagens para negociações, 
materiais, jornais, 
publicações de editais, 
funcionários e estrutura 
da Entidade, etc.

Os sindicatos devem 
lutar pela defesa dos 
direitos dos trabalhadores. 
O papel fundamental 
dos sindicatos é a luta e 

a negociação, na busca 
e garantia dos direitos 
sindicais, políticos, sociais 
e trabalhistas.

SOzINhO NINgUéM 
CONQUISTA NADA!

O trabalho do 
trabalhador é que 
produz as mercadorias, 
as riquezas, transforma 
a natureza, mas o nosso 
trabalho é apropriado, 
expropriado pelos 
capitalistas, pelos patrões, 
e nisso se assenta a 
exploração, a exclusão 
social, a miséria.

Sindicato deve 
ser independente de 
partidos e do Estado ter 
autonomia e se basear 
nos reais interesses 
dos trabalhadores, 
elevando sua consciência 
e reafirmando sempre 
que só a luta conquista 
direito, e que tudo que 
conquistamos até hoje 
é fruto de nossa luta e 
organização.
*Texto construído a partir do 
artigo do Professor/Doutor Sr. 
Helder Molina da Faculdade de 
Educação da UERJ.


