
 
TRABALHO DE BASE, COMUNICAÇÃO E 

LIBERAÇÃO DE DIRETORES 
 

1. A atuação sindical encontra na nossa conjuntura atual uma série de novos 
desafios, em adição àqueles históricos que há muito se tenta combater. Além dos muitos 
vícios sindicais que em várias ocasiões acabam por comprometer a efetividade das ações 
de dirigentes e militantes, enfrentamos um momento de forte crise de representatividade 
em nossas instituições. São muitos os exemplos, desde a ilegitimidade do atual presidente 
da república até a falta de confiança generalizada nos membros do Congresso Nacional, 
envolvidos em escândalos diários de corrupção e a gritante falta de compromisso com 
suas bases eleitorais, submetida agora ao escrutínio de canais de comunicação 
alternativos, como as redes sociais. Contribuem ainda para esse cenário atuações 
questionáveis do Judiciário, que por muitas vezes acaba por exercer o papel de legislador 
na defesa de interesses alheios aos da população, além de um cenário internacional 
igualmente em crise, com avanço de pautas ultraconservadores e de extrema direita, na 
contramão de importantes avanços e conquistas sociais, utilizando a crise mundial do 
capitalismo como justificativa para esses retrocessos. 

2. No sindicalismo, vivemos hoje inequívocos reflexos desta crise de 
representatividade. Constantes discussões sobre aparelhamento nas estruturas do 
sindicato, acusações de defesa de interesses partidários acima dos interesses da categoria 
e falta de transparência nas ações, decisões e encaminhamento, além de questionamentos 
até mesmo relativos à legitimidade na condução de assembleias e demais instâncias 
intensificaram-se com as novas tecnologias de comunicação e tornaram-se ainda mais 
frequentes em todos os espaços sindicais, incluindo-se nessas críticas até mesmo centrais 
sindicais, federações ou confederações, em níveis nunca antes verificados. 

3. Observa-se que cada vez mais as bases sindicais buscam ocupar um espaço e 
encontrar formas de participar e questionar os elementos que percebem contribuir com 
essa crise de representatividade. Entretanto, nem sempre encontram os caminhos para 
isso, e muitas vezes encontram entraves impostos por persistentes vícios sindicais, de fato 
existentes. 

4. Frente a esse cenário, diretores e militantes não podem ficar impassíveis, e 
precisam encontrar formas de restabelecer a confiança que deve ser pressuposto da 
representação sindical. Embora observamos muitos sindicatos com uma intensa agenda 
social e de comunicação, poucos de fato parecem conseguir traduzir os anseios das 
categorias que representam nesse momento tão delicado em que vivemos. Novas 
militâncias encontram barreiras a uma atuação comprometida e desprendida de outros 
interesses, e as bases acreditam que os sindicatos não conseguem acompanhar suas 
mudanças, levando à popularização de expressões como "velho sindicalismo". 

5. Embora o sindicalismo como forma de representação coletiva não tenha 
sofrido nenhuma efetiva reformulação conceitual ou filosófica em tempos recentes, as 
bases sindicais parecem acreditar que seus dirigentes não perceberam mudanças que 
tenham ocorrido, e por isso não mais os representariam, chegando inclusive ao ponto de 



questionar a validade de se manterem filiados às respectivas organizações. Por que 
tamanha desconexão entre as bases e as entidades sindicais? 

6. A resposta parece estar justamente no distanciamento dessas entidades de suas 
bases. Na realidade, se os membros da categoria se sentem distantes de seus sindicatos, é 
razoável supor que, realmente, o estejam, ou então que existem fatores que prejudicam 
sua percepção quanto a uma possível proximidade. Se o distanciamento existe de fato, 
quem deve ser responsabilizado? As bases, por não buscarem se engajar e se envolver 
com seus sindicatos, ou os próprios sindicatos, por não se aproximarem de suas bases? 
Por outro lado, se existe uma percepção equivocada que faz crer existir um 
distanciamento, podemos pensar que existem problemas de comunicação entre o 
sindicato e a base que representa. 

 
TRABALHO DE BASE 

 
7. Nesse sentido, é perceptível que é preciso um trabalho consistente de 

reaproximação das bases com o sindicato. E esse trabalho nada mais é que o trabalho de 
base. Consiste na atuação da diretoria e da militância de vanguarda junto às bases, 
estabelecendo forte contato e diálogo, permitindo que sejam compreendidas as demandas 
e que seja compartilhadas informações sobre o trabalho sindical em curso. 

8. O trabalho de base também é a forma de se construir a mobilização necessária 
para enfrentar o avanço de pautas de retiradas de direitos que se encontram em curso, 
conduzidas pelo atual governo e que não se comunicam com os interesses dos 
trabalhadores. É a forma que diretores e militantes têm de repassar informações e 
conhecimento que auxiliem as bases a compreenderem a gravidade dos ataques 
pretendidos pelo governo, e que possam contribuir para a construção de uma mobilização 
capaz de fazer frente a esses ataques. Afinal, a compreensão da necessidade é um 
requisito básico à mobilização. 

9. Por mais importante que seja o contato com a base para levar informações e 
contribuir na construção de mobilizações, esse trabalho não se restringe ao cumprimento 
desses objetivos. Por meio do trabalho de base consistente, é possível colher importantes 
demandas da categoria e dos locais de trabalho, e a partir daí atuar sobre essas questões. 
Esse é um aspecto de vital importância na construção do sentimento de 
representatividade, pois o sindicalismo, mesmo de caráter classista, deve estar sempre 
atento a necessidades mais básicas da categoria que representa. 

10. Nesse sentido, demandas relativas a condições de trabalho, opressões, 
assédio, relacionamento com a administração e mesmo de caráter puramente social 
podem estar em pauta diariamente, e fazem com que diretores e militantes possam de fato 
compreender o que ocorre com a categoria, trazendo a ela uma sensação de amparo frente 
a questões muito menores do que a necessidade da luta de classes e da construção de um 
movimento revolucionário, mas que em alguns momentos assumem para muitos uma 
importância imediata e de grande urgência. O sindicato não pode ficar alheio a essas 
situações, mesmo que empenhado na libertação da classe trabalhadora de forma 
definitiva. 

11. O trabalho de base, conduzido dessa forma, com consistência, regularidade, 
compromisso e permitindo a comunicação em duas vias, tem o potencial de gerar 
legitimidade e enfrentar de forma direta e incisiva a crise de representatividade 



enfrentada hoje no meio sindical, mesmo que os encaminhamentos propostos e as 
respostas dadas às demandas não correspondam inteiramente às expectativas da base. 
Mais do que a preocupação na efetiva solução das dificuldades, o que é preciso existir é o 
empenho e o compromisso na busca por essas soluções. 

12. Também não se deve negligenciar os desafios territoriais do trabalho de base, 
contudo. Muitos sindicatos têm grande abrangência geográfica, e precisam também 
encontrar as formas mais efetivas de tratar essa questão. O uso da tecnologia, por certo, é 
um fator que em muito contribui para um bom desempenho. Mas há que se avaliar que 
nada substitui o contato direto e a presença física. E é justamente esse contato um dos 
fatores contributivos à percepção de amparo pelo sindicato por parte das bases. 

 
COMUNICAÇÃO 

 
13. A representatividade oriunda do trabalho de base, apesar de endereçar parte 

significativa das questões, não parece ser capaz de resolver por si só o distanciamento 
percebido pelas bases sindicais das organizações que as representam. Uma parte 
significativa da solução desse problema está justamente na comunicação entre os polos 
sindicais: o sindicato e a base, incluindo-se aí a imprensa e o uso das diversas mídias 
digitais que vieram democratizar o fluxo de informações. 

14. De forma geral, a imprensa dos sindicatos é orientada apenas por integrantes 
de suas diretorias executivas. Isso é apenas natural, uma vez que o sindicato necessita de 
uma organização para poder operar de forma eficiente enquanto instituição, e é às 
diretorias executivas que cabe exercer esse papel. 

15. Ocorre que, distante de suas bases por negligenciar o trabalho de base, as 
diretorias podem começar a utilizar os canais de comunicação dos sindicatos para 
interagir apenas com seus pares e com a militância de vanguarda, perdendo de vista o que 
verdadeiramente tem apelo às categorias que representam. Por esse motivo, qualquer 
estratégia de comunicação de um sindicato na atualidade deve priorizar o trabalho de 
base, não só como uma forma de estar atento às demandas dos diversos locais de 
trabalho, mas também para entender a forma como a categoria está pensando e 
compreendendo os cenários a serem enfrentados, para que assim consiga buscar a forma 
mais ampla e efetiva de diálogo em suas comunicações. 

16. Também não se pode deixar de refletir que a publicação de periódicos 
impressos (jornais e boletins) certamente ainda cumpre um papel importante na 
efetividade da comunicação com o sindicato. Mas também passa a ser questionada por 
uma parte significativa dos trabalhadores sindicalizados que contribuem com o custeio do 
sindicato. Para muitos deles, a mídia impressa implica em custos considerados 
desnecessários. Além disso, a logística por trás da distribuição de materiais impressos é 
muito mais onerosa e lenta. Não é possível ignorar essa realidade, e é preciso buscar 
formas de se integrar os mundos da mídia impressa e da mídia digital da forma que 
melhor atenda à base. Encontrar mecanismos de levar a mídia impressa apenas àqueles 
que tenham efetivo interesse nessa modalidade se mostra uma necessidade urgente, 
abraçando de vez o mundo digital para aqueles que já realizaram essa transição. 

17. Em relação às mídias digitais, devido a seu dinamismo, elas devem se tornar 
não só um canal para dar vazão a questões apuradas a partir do trabalho de base, mas para 
o próprio trabalho de base. Cada vez mais a organização sindical precisa utilizar seus 



canais de comunicação para se comunicar não com si mesma, mas com a base. E cada 
vez mais pode incluir a base na atuação sindical por meio da comunicação digital: grupos 
de WhatsApp livres e mediados (onde alguém da estrutura sindical esteja disponível para 
a apresentação de respostas rápidas às demandas), redes sociais, canais de YouTube e 
conferências via Skype são apenas alguns exemplos de iniciativas que não impactam em 
custos de uso do canal e que trazem benefícios significativos aos sindicatos, permitindo 
dar vazão às demandas oriundas do trabalho de base, e à realização do trabalho de base 
em si, ao mesmo tempo em que gera um ambiente mais inclusivo e que estimule à 
participação nas instâncias. 

 
LIBERAÇÃO DE DIRETORES 

 
18. A liberação de diretores para o exercício de mandato classista é algo 

extremamente valioso à categoria, e precisa ser utilizado com extremo cuidado, em prol 
do trabalho de base e da comunicação efetiva. Esse valor não é unicamente oriundo da 
remuneração do diretor liberado que o sindicato arca no lugar da administração. Mais do 
que o aspecto da remuneração, o valor da liberação encontra-se em seu enorme potencial 
de atuação em prol da categoria, e ao baixo número de diretores liberados disponíveis 
para esse fim. 

19. Embora a militância deva estar constantemente envolvida no trabalho de 
base, e deva se enfatizar sempre junto a ela a importância dessa atividade para a ação 
sindical, não se pode esperar que um trabalho consistente e contínuo seja realizado por 
ela em períodos que não envolvam grande mobilização, paralisações ou greves. Já 
diretores liberados podem realizar esse trabalho com regularidade, uma vez que não 
estarão obrigados ao cumprimento de uma carga horária de trabalho.  

20. Por esse motivo, é imprescindível que diretores liberados estejam envolvidos 
com os dois aspectos ressaltados da construção de legitimidade na atividade sindical: o 
trabalho de base e a comunicação. Pensar em um diretor liberado que não faça o trabalho 
de base com regularidade e disciplina parece um tanto ilógico. Assim como a 
administração pública utiliza servidores públicos para atuar em sua burocracia, parece 
evidente que da mesma forma deva proceder o sindicato. Contar com funcionários que 
estejam comprometidos com a atuação sindical e política que faz parte das atribuições do 
sindicato é imprescindível. Embora possa ser feito o debate de que é muito difícil 
encontrar funcionários com o perfil adequado, isso não pode desviar em definitivo o 
diretor liberado do trabalho de base. 

21. Em algumas situações, é admissível que um entre vários diretores liberados 
se envolva de forma mais direta na burocracia. Utilizar todas as liberações disponíveis 
para esse fim, quando se tem mais de uma liberação, entretanto, não parece cumprir o 
objetivo do mandato classista. 

22. Em sindicatos de grande abrangência territorial, inclusive, é imprescindível 
que um diretor liberado esteja disponível para fazer o trabalho de base de forma 
itinerante, visitando com a máxima frequência possível todos os locais de trabalho. 
Também é preciso contar com diretores liberados para atuar na área de comunicação do 
sindicato, mas não dedicando-se exclusivamente a esse fim. É importante que a liberação 
seja utilizada tanto para o trabalho de base quanto para a comunicação, de forma 
concomitante e organizada, contribuindo para uma construção que permita o 



envolvimento da base com o sindicato e reduza a distância entre eles, quando existente, 
ou que elimine uma percepção de distância, quando inexistente. 

 
PROPOSTAS PARA O SINTRAJUD 
 

23. O Sintrajud conta com quatro diretores liberados. Embora o trabalho de base 
não deva nunca caber exclusivamente à diretoria executiva, devendo necessariamente 
envolver a militância, a anterior não pode se furtar da responsabilidade de organizar e 
liderar esse trabalho. É imprescindível que os diretores liberados dediquem uma parcela 
significativa de seu tempo não só ao trabalho de base, mas também à comunicação. 

24. Estatutariamente, o Sintrajud já possui hoje pastas de Comunicação e 
Interior. Ambas essas pastas devem contar com diretores liberados, necessariamente, 
lembrando que a Diretoria Executiva como um todo é responsável por todas as áreas, 
devendo efetuar o rodízio sempre que necessário para a melhor eficiência da entidade. 

25. Nesse sentido, o rodízio de diretores liberados deve necessariamente 
implicar no rodízio de pastas como Comunicação e Interior, sem se restringir apenas a 
essas duas. Também é preciso criar mecanismos efetivos para assegurar que diretores 
liberados atuando na pasta de Interior estejam também envolvidos com a de 
Comunicação, dada a forma como o trabalho de base deve se relacionar com a 
comunicação do sindicato. 

26. Por fim, é importante ressaltar que um resgate junto às bases do Sintrajud é 
necessário e urgente, e não pode ser negligenciado por sua Diretoria Executiva. Por esse 
motivo, todos os diretores liberados devem dedicar parte significativa de seu tempo ao 
trabalho de base, conforme a conveniência e a conjuntura permitirem, devendo ser 
estabelecidos parâmetros de referência que ajudem a balizar o quanto desse tempo deve 
ser usado para o contato com a categoria, nas situações normais do dia-a-dia, até mesmo 
para que os diretores que passem a ser liberados compreendam com clareza suas 
responsabilidades nessa construção. 
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