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Resumo 
O presente estudo tem por objeto o sindicalismo        
brasileiro na contemporaneidade e visa analisar as       
representações sociais dos entrevistados acerca do      
sindicalismo. A pesquisa teve um cunho exploratório,       
procedeu-se inicialmente com uma revisão bibliográfica      
em torno do sindicalismo brasileiro a fim de obter uma          
base para o presente estudo sendo plausível para uma         
atual análise. Na sequência foi realizada uma pesquisa        
de campo com abordagem qualitativa através da       
plataforma GoogleForms que obteve 14 respostas de       
pessoas entre 19 e 62 anos durante os dias 24 e 31 de             
julho de 2020. 

Introdução  
Os sindicatos desempenham um papel de protagonismo       
na dinâmica social e por se tratar de instituições         
históricas e controversas, muito se criou acerca de sua         
compreensão e interpretação. A relevância dessa      
pesquisa se deu a partir da curiosidade em explorar essa          
questão dentro do âmbito virtual, e se debruçou em         
analisar compreensões (representações sociais) de     
entrevistados acerca do sindicalismo na     
contemporaneidade. A pesquisa, por possuir uma      
natureza exploratória, não se propõe a dar uma resposta         
definitiva sobre o tema. Ao contrário, sua finalidade é         
agregar informação qualificada que, com uma      
abordagem qualitativa, permitirá trazer compreensões,     
significados e interpretações de diversos sujeitos acerca       
do objeto que nos instigou a produzir conhecimento. 

Material e Métodos 
A metodologia consistiu em dois momentos distintos,       
porém interligados: inicialmente foi realizada uma      
pesquisa bibliográfica em livros, artigos e revistas que        
versam sobre o objeto da pesquisa. Na sequência foi         
realizada uma pesquisa de campo com entrevistas       
semi-estruturadas. A incursão empírica, não teria como       
ser diferente, amparou-se numa abordagem qualitativa.      
Considerando o contexto de COVID-19, e a necessidade        
do distanciamento social, as entrevistas foram      
disponibilizadas através de um questionário na      
plataforma GoogleForms, que foram divulgadas em      
diferentes redes sociais a fim de engajar possíveis        
participantes das mais diferentes matrizes políticas e       
teóricas. 

Resultados e Discussão 

Durante os dias 24 e 31 de julho de 2020 foram           
realizadas entrevistas semiestruturadas e coletadas 14      
respostas trazendo as representações sociais dos      
entrevistados acerca do sindicalismo contemporâneo. As      
respostas foram divididas em dois tópicos: a)       
Caracterização dos entrevistados e b) Representações      
Sociais acerca do sindicalismo. A primeira tinha como        
finalidade identificar algumas questões que     
consideramos significativas como: idade, espectro     
político, partido político, se é sindicalizado ou não, se         
conhece algum sindicalista famoso entre outros. A       
segunda buscou explorar as representações sociais a       
respeito do sindicalismo e aprofundar sua compreensão       
e expressão dentro da sociedade atual. As perguntas do         
segundo tópico eram abertas. A partir das perguntas        
realizadas foi possível realizar uma compreensão sobre       
as representações sociais do sindicalismo junto aos       
entrevistados. 

Conclusão ou Conclusões 
Falar em sindicalismo na contemporaneidade é falar de        
uma organização social com muitas contradições e que        
desperta paixões e visões distorcidas das mais       
diferentes naturezas. Ainda mais num contexto social       
com o brasileiro, em que as polarizações políticas        
dividiram as discussões em torno de esquerda       
(comunista) e direita (fascista), o sindicato se coloca no         
centro de um debate que está longe de ter um fim.           
Nossa pesquisa buscou ouvir pessoas, das mais       
diferentes matrizes teóricas e políticas, sobre essa       
organização histórica. Os resultados atestam que sobre       
o sindicalismo persiste ainda a crítica em torno das suas          
limitações, porém a crença de que esse espaço possui a          
sua importância diante do atual contexto de ataques aos         
direitos dos trabalhadores brasileiros. 

Agradecimentos 
À UEPG, ao CNPq e ao meu orientador. 
____________________ 
ANTUNES, Ricardo C. O que é sindicalismo. 10. ed. São Paulo, 
Brasiliense, 1980. 
MORAES, Patrícia Regina de; et al. A teoria das representações sociais. 
Peruíbe, 2018. Disponível em: 
<https://portal.unisepe.com.br/unifia/wp-content/uploads/sites/10001
/2018/06/teoria_representacoes.pdf> 
NETTO, Leila Escorsim. O Conservadorismo Clássico: elementos 
de caracterização e crítica. São Paulo: Cortez, 2011.  
QUEIROZ, Antônio Augusto de. Movimento Sindical: Passado, 
Presente e Futuro. Brasília/df: Diap, 2012. 
 

 


