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Este livro é fruto de uma parceria entre o coletivo gongchao.org e as edito-
ras Consequência (Rio de Janeiro) e Edições Antipáticas (Lisboa). 

Com esta coletânea organizada por Ralf Ruckus e Timo Bartholl e pos-
sível graças ao esforço coletivo de tradutores voluntários do Portugal e do 
Brasil, pela primeira vez textos do coletivo gongchao são disponíveis em 
português. Acompanhe novas publicações e traduções do coletivo em di-
versos idiomas em www.gongchao.org

Veja o catálogo completo dos livros da editora Consequência em www.
consequenciaeditora.com.br

Em Portugal o livro tem publicação prevista para 2015. Para informa-
ções e contato consulte http://edicoesantipaticas.tumblr.com

Sobre o uso de nomes em chinês neste livro: em chinês, os nomes são 
falados e escritos na sequência nome – prenome. No texto e na bibliografia, 
portanto, a sequência comum chinesa corresponde a sequência de citações 
bibliograficas e portanto foi mantida. No nome chinês Wang Kan, Wang é 
o sobrenome e Kan, o nome, no nome cantonês Pun Ngai, o sobrenome é 
Pun e o nome é Ngai.
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 9

PRólogo

Da China ao Brasil, o mundo está em luta

Timo Bartholl

O nosso saber acerca das lutas sociais que ocorrem ao redor do mundo de-
pende, antes de tudo, de fluxos de informação sobre os mesmos. É evidente 
que a mídia corporativista e também as mídias estatais, quando tratam de 
notificar resistências populares, têm um ponto de vista que parte da lógica 
de defesa do sistema tal como ele é: um capitalismo globalizado baseado 
em sistemas de representações políticas mais ou menos democraticamente 
legitimadas que, sobretudo, garantem o funcionamento do sistema para 
o capital que, de forma incansável, se movimenta pelo mundo em busca 
de lucro e mais lucro. Onde há avanços desse capital global, as contradi-
ções intrínsecas à relação capital-trabalho (e capital-não trabalho) desen-
cadeiam lutas dos de baixo contra as forças e formas que garantem sua 
exploração.

Em agosto do ano passado tive a oportunidade de participar de um en-
contro internacional de troca organizado por uma rede de companheir@s 
libertários, comunistas e anarquistas, onde escutamos relatos e avaliações 
da Primavera Árabe, das tomadas das ruas no sul europeu e de outras par-
tes do mundo. Foi um momento onde pude compartilhar e experiência 
das históricas jornadas de junho de 2013 que encheram com gritos de in-
dignação e revolta as ruas pelo Brasil afora e que colocaram o Brasil no 
mapa-múndi das grandes erupções deste século XXI. Os momentos re-
centemente vividos nas ruas do Rio de Janeiro levaram a uma mistura de 
sentimentos: um certo alívio por ter somado milhares num grito mais que 
digno e necessário em meio a um dia a dia nas grandes cidades brasileiras 
em que cada aumento de gasto em obras parece equivaler a uma piora 
das condições de vida da maioria que nela trabalha, se movimenta e vive; 
uma certa esperança, ao receber relatos de tantos lugares e contextos nos 
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quais os de baixo deram ideia de sua força – que esses movimentos possam 
crescer, se inter e multinacionalizar cada vez mais; e também uma profun-
da preocupação, pela disposição dos agentes desse sistema dito, e muitas 
vezes sentido, “único” de aumentar o grau de violência em sua reação às 
múltiplas formas de resistência, até onde for necessário. Uma chacina na 
Maré no Rio de Janeiro tinha acabado de demonstrar a capacidade (e ne-
cessidade...) mortal de autodefesa desse sistema violento, cuja sobrevivên-
cia tanto depende da exploração e da miséria da maioria.

Se o lema “O gigante acordou”, que ganhou  certa fama no Brasil du-
rante as jornadas de junho de 2013, é de ser rejeitado de antemão pelo 
seu teor nacionalista-patriotista, ele também corresponde apenas a uma 
realidade parcial de segmentos da sociedade – as classes mais abastecidas. 
Indígenas, quilombolas, campesinos, favelados, ribeirinhos, extrativistas, 
trabalhadores e tantos outros nunca “dormiram” e sempre estiveram, com 
mais ou menos intensidade, em luta no Brasil. Se, na percepção pública, 
essas lutas populares sempre ganharam menos visibilidade por serem aba-
fadas e escondidas do conjunto da população pela mídia corporativista, as 
lutas dos trabalhadores chineses certamente sofrem, tanto na China e mais 
ainda a nível internacional com o mesmo ou até um grau maior de “invisi-
bilização”. Poucos sabemos, não por que não queremos saber, mas por que 
pouco chega até onde estamos, e, vale dizer apesar de evidente, o que chega 
mais nos desinforma do que informa. 

Foi este contexto que tornou importante e especial o momento quan-
do, num período de troca entre companheiras e companheiros de diversos 
países que viveram lutas de grande visibilidade internacional na última dé-
cada, o companheiro Ralf Ruckus, do coletivo gongchao, trouxe uma pers-
pectiva crítica da luta dos trabalhadores na China, um país que ele visita 
há dez anos e cujo idioma ele domina. A dinâmica do avanço do capital na 
China tange e envolve centenas de milhões (!) de chineses e é de tamanha 
força e dimensão que, mesmo olhando de um país de dimensões continen-
tais como o Brasil, é difícil de se imaginar. Uma dinâmica que condiciona 
lutas cuja alta intensidade parece ser diametral à sua de visibilidade inter-
nacional. Um regime autoritário que controla os meios de comunicação 
nacionais e conta com a colaboração da mídia corporativista internacional 
não vê com bons olhos quando as contradições e as revoltas da China das 
reformas ganham visibilidade, seja dentro ou fora da China. É contra esta 
correnteza que se propõe a nadar o coletivo gongchao, buscando espalhar 
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informações e análises críticas de uma realidade de luta que tão pouco 
sabemos, e tanto precisamos conhecer. Os textos e as análises do coletivo 
trazem narrativas e análises a partir da perspectiva da realidade vivida das 
classes populares e das trabalhadoras e trabalhadores chineses, cujas vidas 
no novo coração do capitalismo globalizado sustentam as suas batidas que 
cada vez mais nutrem as artérias do mundo com bens de consumo produ-
zidos em relações de super-exploração de sua mão de obra. É essa super

-exploração que as trabalhadoras e os trabalhadores chineses enfrentam e 
contra a qual lutam constantemente, e é das conquistas e derrotas dessas 
lutas que tratam os textos desta coletânea. 

Além de trazer informações, análises de contextos de outros lugares, 
sempre nos convidam em repensar e rever as nossas realidades. É neste 
sentido que a luta dos trabalhadores na China também muito interessa, já 
que o Brasil pós-jornadas e pré-Copa viveu intensas lutas de trabalhadores 

– rodoviários em Porto Alegre, metroviários em São Paulo e garis no Rio de 
Janeiro, e tantos outros, muitas vezes também invisibilizados, como a luta 
dos trabalhadores da construção civil ou do COMPERJ aqui no Rio. Lutas 
de trabalhadores que colocam em xeque “velhas” formas de um sindica-
lismo engessado em relações burocráticas e de cooptação, e que buscam 
novas formas de luta, contestação e auto-organização dos trabalhadores. 
Nesse sentido, talvez, saber mais das lutas de trabalhadores do grande ir-
mão dos países BRIC pode, quem sabe, inspirar e contribuir com  o repen-
sar e retomar de uma perspectiva revolucionária do sindicalismo no Brasil.

O esforço de tornar acessível a quem lê e fala português este conjunto 
de textos, além dos próprios autores, em sua maioria investigadores e mili-
tantes, foi possível graças ao trabalho e à disposição do companheiro Ralf 
Ruckus e do coletivo gongchao, aos companheir@s tradutores de Portugal 
e do Brasil, e a Isabella Mota e Luís Octaviano, que estão se dispondo com 
sincera dedicação de fazer da editora Consequência uma ferramenta para 
circular conhecimento que possa nutrir uma multiplicidade de resistências 
num mundo que certamente está em luta e não deixará de estar tão cedo.

Boa leitura e bons debates dos textos!

Rio de Janeiro, 10 de setembro
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PRefácio

China: avanço do capital e revolta na nova 
fábrica do mundo

Ralf Ruckus

A China passou, nos últimos trinta anos, por transformações econômicas, 
políticas e sociais profundas. Entretanto, se por um lado as reformas rea-
lizadas pelo governo do Partido Comunista Chinês desde 1978 e o subse-
quente “milagre econômico” têm sido amplamente divulgados pela mídia 
internacional, pouco tem se falado e divulgado das consequências sociais 
e econômicas das mudanças para a classe trabalhadora e menos ainda de 
suas lutas por melhorias de sua situação. Este livro tem como objetivo dar 
ao leitor a possibilidade de conhecer mais a fundo o andar do processo de 
reformas capitalistas na China e compreender o papel fundamental das 
lutas sociais que o acompanham. Trata-se de uma coletânea de artigos es-
critos, traduzidos e (re-)editados por gongchao, um coletivo de pesquisa-
dores militantes comprometidos com a causa dos trabalhadores da Europa, 
América do Norte e Ásia (<http://www.gongchao.org>). Os artigos abordam 
aspetos importantes dos processos de transformação e luta, tais como a 
recomposição da classe trabalhadora chinesa, a luta dessa nova classe de 
trabalhadores e a dimensão global de suas lutas, a migração, a situação 
das trabalhadoras, a onda de greves do ano 2010, os problemas políticos 
das estratégias de reformas do governo e a questão do potencial de uma 
revolução social. Mais material sobre e para além destes assuntos o leitor 
interessado encontra no site do coletivo gongchao.

A ascensão econômica da China – nos anos 1970 considerado um país 
pobre e com baixos índices de desenvolvimento econômico –, que levou o 
país a ser a segunda maior potência econômica mundial nos anos 2000 não 
meramente resultou de estratégias capitalistas mais bem aplicadas pelo 
Partido Comunista Chinês, mas se baseou sobretudo na chance histórica 
reconhecida pelo partido de reformar o país e seu sistema político-econô-
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mico para, com isso, garantir sua manutenção no poder. Ao mesmo tempo 
em que, nos anos 1960 e 1970, a crise do sistema socialista chinês se agra-
va, o capital global lança um contra-ataque a uma onda de lutas da classe 
trabalhadora nos países centrais, realocando boa parte de sua produção 
fabril. Em um primeiro momento essa realocação aconteceu em países da 
América Latina e nos “tigres asiáticos” (Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, 
Singapura), mas a partir dos anos 1980 e com mais destaque nos anos 1990 
a realocação de amplos setores produtivos chegou a ocorrer no litoral leste 
da China. Uma coalizão até então difícil de imaginar se formou entre o 
Partido Comunista Chinês com capital privado e estatal internacional e 
novas zonas econômicas especiais, e a proletarização de centenas de mi-
lhões de migrantes chineses tornaram a China a “fábrica do mundo” até o 
final da década de 1990.

O artigo “Proletarização e composição de classe na China”, de Ralf Ru-
ckus, analisa as três fases de reformas dos anos 1978–1992, 1992–2002 e 
2002 até os dias de hoje como etapas distintas no processo de recompo-
sição das classes de trabalhadores urbanos e migrantes. A antiga classe 
trabalhadora se decompôs devido à reestruturação e diminuição das in-
dústrias estatais e ao acabar com o iron rice bowl (tigela de arroz de fer-
ro), termo que se refere a um conjunto de garantias sociais vinculadas ao 
emprego para a vida nas empresas do Estado, com acesso a segurança no 
emprego, como ordenado fixo e benefícios sociais.

Em “A geração dos trabalhadores insatisfeitos”, o coletivo wildcat 
foca no funcionamento da estrutura social da China socialista, os danwei 
ou empresas socialistas, sua reestruturação nos anos 1990 e as lutas dos 
trabalhadores urbanos estatais contra o ataque às suas condições de vida. 
Nesta mesma época, a industrialização e a migração campo-cidade leva-
ram à constituição de um mercado de trabalho segmentado, à composição 
de uma maciça classe de trabalhadores migrantes composta por 200 a 300 
milhões de trabalhadores explorados por capital estrangeiro e nacional, e 
controlado e reprimidos pelo Estado através de duras medidas governa-
mentais de controle político e social.

Em “Rostos da migração”, o coletivo wildcat descreve as formas de re-
gulamentação estatal da migração (hukou), a situação dos trabalhadores 
migrantes nos seus lugares de trabalho e suas lutas em termos mais gerais, 
enquanto que Hao Ren et al., em “A sobrevivência e as lutas coletivas dos 
trabalhadores nas empresas privadas do litoral chinês desde os anos 1990”, 
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analisam os desdobramentos das lutas em uma das principais regiões do 
desenvolvimento capitalista e da proletarização: o delta do Rio das Péro-
las levando em consideração as condições de trabalho, formas ocultas de 
resistência, a crise econômica do ano 2008 e a resposta dos trabalhadores 
a ela.

As lutas dos trabalhadores migrantes reivindicando melhorias aumen-
taram de maneira significativa durante a década de 2000 e chegaram a 
um auge em 2010. São lutas que chegaram a ser conhecidas como “lutas 
de classe sem organização da classe” por serem lutas da classe trabalha-
dora ao mesmo tempo em que organizadas de formas autônomas, ou seja, 
sem organizações institucionalizadas que representassem os trabalhado-
res em luta. As resistências envolvem formas não legalizadas de luta, tais 
como greves selvagens de trabalhadores industriais em locais de trabalho 
de média ou grande escala, revoltas maciças de trabalhadores migrantes 
assalariados e desempregados, manifestações, “sit-ins” (bloqueio de ruas 
ou praças como forma de ação direta não-violenta), bloqueios de rodovias, 
e formas cotidianas de resistência como lentidão intencional no processo 
produtivo, ausências não justificadas, ou sabotagem. Como um exemplo, 
o artigo “10 Parágrafos contra 1 maçã podre – iEscravidão na Foxconn” 
escrito por amigos de gongchao descreve a situação e as lutas dos trabalha-
dores na maior manufaturadora por contrato de produtos eletrônicos no 
mundo, que conta com 1,4 milhões de trabalhadores na China: a Foxconn. 
Essa megaempresa fabrica para marcas como Apple, Dell e Microsoft, e ga-
nhou atenção internacional após uma série de suicídios de seus trabalha-
dores em 2010, que deu sequência a uma campanha contra a exploração 
nas fábricas da Foxconn.

Em “Despertar coletivo e ação dos trabalhadores chineses: a greve dos 
trabalhadores da indústria automobilística em 2010 e seus efeitos”, Wang 
Kan descreve a onda de greves de trabalhadores migrantes no ano de 2010, 
a maior desde o início da época de reformas. O início foi dado numa fábri-
ca da Honda na cidade de Foshan, no sudeste da China, e que se espalhou 
pelo litoral e também alcançou áreas do interior do país. Wang Kan discu-
te esta onda de greves focando nas formas de organização dos trabalhado-
res, o papel do Estado, dos sindicatos e da mídia. 

Industrialização, migração e proletarização têm levado a profundas 
transformações das relações sociais na China. Como em outros lugares, 
a migração é marcada por um processo de mobilidade forçada a serviço 
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de interesses do capital (exercer trabalho assalariado ou precarizado onde 
quer que capital o precise), mas ela também envolve elementos de mobi-
lidade autônoma dos trabalhadores como meio para escapar de miséria, 
exploração e o patriarcado nas áreas (em sua maioria rurais) de origem. Na 
China, conflitos nas relações sociais com base em questões de gênero, gera-
ção e classe marcadas por lutas por mais liberdade social e maior controle 
sobre a própria vida permeiam os processos de migração. Em “Gênero e 
classe na China: gerações de mulheres proletarizadas desde 1949”, Ralf 
Ruckus descreve três gerações de mulheres trabalhadoras, a primeira gera-
ção influenciada pela “libertação” de 1949, a segunda socializada durante 
a Revolução Cultural depois de 1966, e a terceira crescendo durante os 
anos das reformas depois de 1978. Enquanto uma forte influência maoísta 
marcou a primeira geração, as subsequentes focaram cada vez mais na luta 
contra o patriarcado e questões de gênero em geral.

A abrangência, importância e escala da luta dos trabalhadores e das 
trabalhadoras na China que os artigos deste livro evidenciam, tais como 
a luta do campesinato1, fazem entender a ameaça que essas lutas apresen-
tam não somente ao Partido Comunista da China, mas também à divisão 
global do trabalho. O modelo de trabalho barato como motor do boom da 
economia chinesa e como espinha dorsal da produção global providencia 
produtos de consumo de baixo preço para outras regiões ao redor do glo-
bo e fez com que países centrais pudessem levar em diante programas de 
austeridade e cortar os salários de seus próprios trabalhadores. Poderá este 
modelo chegar ao seu fim? Em “A China como epicentro emergente da agi-
tação laboral no mundo”, Beverly Silver e Zhang Lu discutem a dimensão 
global da luta dos trabalhadores na China, as tentativas do capital de sair 
da crise de acumulação através da realocação de capital, e os conflitos que 
resultam do movimento desse capital.

Para concluir esse panorama das lutas na China, amigos de gongchao, 
em “O beco sem saída da esquerda vs. crítica destrutiva – As políticas con-

1 Além das lutas de trabalhadores urbanos, migrantes e de mulheres, a China evidenciou, 
nos últimos trinta anos, também uma séria de importantes lutas no campo protagoni-
zadas pelo campesinato. Campesinos continuam o maior grupo social na China e têm 
lutado contra a corrupção e o despotismo das elites locais rurais, contra a tomada de suas 
terras (“land-grabbing”) e outros ataques a suas vidas. Um artigo que trata dessas lutas, 
além de outros textos não publicados neste livro, será publicado online em: <http://www.
gongchao.org/pt/pagina-principal>.
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trainsurrecionais na China e possíveis respostas” apresentam um olhar 
geral sobre o desenvolvimento na China das últimas décadas em busca de 
possibilidades de intervenção política e uma perspectiva de esquerda sobre 
as lutas e a revolução social. As palavras que concluem este texto e com 
isso o livro são uma convocatória aos leitores e nos servem aqui igualmen-
te para explicar o que nos motiva divulgar e difundir informações sobre 
as lutas dos milhões de trabalhadores na China, tão invisibilizados pela 
mídia corporativista:

“É este o tempo de atacar o modelo da mão de obra barata, as ideias de 
parceria social e os compromissos do Estado social. A esquerda tem de 
deixar para trás conceitos como o boicote ao consumo, responsabilidade 
social das empresas e lobbyismo de esquerda, e assumir uma posição de 
solidariedade não-paternalista que atravesse as fronteiras físicas e virtuais. 
O já ultrapassado inter-nacionalismo precisa de ser substituído pela pers-
pectiva de uma classe operária global. Essa classe está ainda separada pela 
divisão norte-sul, pelos mercados de trabalho nacionais (assim como uma 
divisão sexista e racista do trabalho dentro desses mesmos mercados) e ao 
longo das cadeias globais de migração, mas a onda de lutas global cria a 
oportunidade para atacar e abolir essas fronteiras a partir de baixo.

O capital global foi para a China, formando uma coligação com um 
Estado-Partido que tentou sobreviver e defender o seu domínio. Seguiu-se 
o conflito, iniciado nas Zonas Econômicas Especiais, ao longo da costa 
este da China e segue agora as rotas da realocação do capital na China 
central e oeste. Se a pressão vinda de baixo aumentar e forçar o regime 
a fazer mais concessões – como nos últimos anos – e se a crise global se 
intensificar e alvoroçar a China, as lutas sociais poderão alcançar um nível 
global, fundir-se com as revoltas de outros lados, e atrapalhar os projetos 
capitalistas de gestão da crise. Muitas vezes, as lutas sociais não têm reivin-
dicações políticas – quer na China, quer noutros lados – mas se formarem 
um movimento de massas poderão romper a rede capitalista de exploração 
e repressão e abrir a porta para um mundo para lá das relações capitalistas. 
Esse processo poderá ter agora começado e, certamente, as lutas na China 
desempenharão um papel fundamental na determinação da sua direção e 
resultados.

Juntemo-nos.
Julho 2014
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caPíTulo 1

Proletarização e composição  
de classe na China

Ralf Ruckus

Nos anos 1980 e 1990 o Partido Comunista Chinês gradualmente trans-
formou a economia do país de uma economia socialista baseada no plane-
jamento de Estado em uma economia capitalista, integrada na economia 
global. Essa época de reformas foi marcada por conflitos sociais, os quais 
o Estado enfrentou com uma gestão ágil e flexível, sempre em busca de 
respostas às crises que essa transformação trouxe.

Na primeira fase de reformas, entre 1978 e 1992, as comunas socia-
listas populares no campo foram dissociadas. A terra continuou como 
propriedade do estado ou município, mas no início da década de 1990 foi 
arrendada para famílias de agricultores no âmbito do “sistema de respon-
sabilidade do orçamento público”. Consequentemente, a produtividade da 
agricultura e as rendas no campo aumentaram. Em meados da década de 
1980 começou a reestruturação das empresas estatais (no chinês danwei) 
nas cidades. As diretorias das estatais ganharam mais poder deliberativo, 
ao passo que a influência do partido e do sindicato foi reduzida. Um sis-
tema de contratação laboral substituiu aos poucos as relações de emprego 
público, nas quais o Estado garantia emprego aos seus funcionários pela 
vida inteira, e um mercado de trabalho começou a se constituir. Foi nessa 
mesma época que o governo incentivou a entrada de empresas estrangeiras 
no país e criou Zonas Econômicas Especiais para indústrias de exporta-
ção. Diferentemente da situação no campo, as medidas nas cidades não 
levaram às melhorias esperadas. Em meados da década de 1980, greves e 
manifestações ganham força e levam a uma mobilização ampla de estu-
dantes, trabalhadores e segmentos da classe média em 1989. Os protestos 
se direcionam contra a corrupção e o abuso de poder dos quadros gover-
nantes e também contra a inflação e a situação econômica em geral, que 
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não correspondia às expectativas. As mobilizações foram reprimidas com 
força militar e durante os três anos seguintes houve um bloqueio de refor-
mas e somente a partir de 1992 o Partido Comunista Chinês voltou a dar 
continuidade às mudanças.

Nesse ano de 1992 iniciou-se uma segunda fase de reformas que durou 
até 2002 e durante a qual a China tornou-se o centro industrial global. 
Investimentos estrangeiros de grande escala, sobretudo de origem da di-
áspora chinesa de Hong Kong e Taiwan, levaram a uma industrialização 
acelerada nas províncias do leste do país. A urbanização experimentou 
um surto e, com isso, o setor imobiliário e da construção civil também. A 
demanda de mão de obra foi suprida por migrantes que deixaram o campo 
para ir em direção aos centros urbanos. O Estado estabeleceu condições 
para o crescimento mediante grandes projetos de infraestrutura (Zonas 
Econômicas Especiais, conjuntos habitacionais proletários), condições le-
gais com a adaptação de leis (referentes à migração e ao trabalho) e progra-
mas de incentivo à inserção de moradores do campo na indústria de pro-
dutos para a exportação nas cidades. Até o final da década de 1990, mais 
de cem milhões de chineses das zonas rurais migraram para as cidades em 
busca de trabalho e mais de cem milhões seguiram o mesmo caminho na 
década seguinte.

Em meados da década de 1990 o Estado lançou seu ataque decisivo con-
tra as estatais para transformá-las em empresas lucrativas; sobretudo em-
presas pequenas e médias foram ou privatizadas ou fechadas. Até o início 
dos anos 2000, mais de cinquenta milhões de trabalhadores de estatais 
perderam seus empregos, muitos também se viram forçados a abrir mão 
de seus direitos a uma pensão. Trabalhadores, desempregados e aposen-
tados da indústria pesada do “cinturão enferrujado” na região do litoral 
nordeste do país se mobilizaram contra este ataque às empresas estatais. 
Se com os protestos os trabalhadores conseguiram amenizar os efeitos de 
suas demissões em massa ao forçar o poder público a responder com po-
líticas sociais, não tiveram força para evitar o fechamento definitivo das 
estatais.

Essas lutas deram início à terceira fase de reformas. Em 2002, a nova 
cúpula do Partido Comunista Chinês anunciou amplas medidas de políti-
cas sociais no âmbito do seu conceito de “Sociedade Harmoniosa”. Se nos 
anos 1990 o Estado tinha realizado programas de desenvolvimento regio-
nal no oeste da China, até então pouco desenvolvido, agora seguiu com 

China-em-revolta.indd   20 07/10/2014   13:14:51



Proletarização e composição de classe na china  21

programas de apoio ao desenvolvimento rural, programas sociais para tra-
balhadores migrantes e prometia uma reestruturação ecológica. Até este 
ponto, várias das medidas do governo não foram muito além do campo 
de políticas de maquiagem, cuja execução frequentemente se limitava aos 
passos iniciais dos programas. A orientação básica do regime chinês foca-
da no crescimento econômico pouco mudou, priorizando a substituição da 
produção de bens de consumo simples em indústrias de baixo salário pela 
instalação de indústrias de produção de artigos mais sofisticados, procu-
rando, com isso, reduzir a dependência do país frente às importações. Em 
2010 a China se torna a segunda maior economia do mundo, integrada 
nas redes de produção e distribuição da economia global tanto como pro-
tagonista na produção de bens quanto como vasto mercado de consumo. 
Portanto, o empenho do desenvolvimento econômico chinês tem sido vis-
to nos últimos anos como fundamental na superação da crise econômica 
global. Com base nesta conjuntura econômica, a China vem se tornando 
cada vez mais um poder político decisivo nas esferas regional e global.

Trabalhadores estatais e urbanos, de um lado, e trabalhadores migran-
tes, de outro lado, formam até hoje duas classes distintas de trabalhadores. 
Podem até estar empregados nas mesmas fábricas ou habitar os mesmos 
bairros e terem algum tipo de relação, mas as suas condições de classe 
continuam bastante diferenciadas. Trabalhadores urbanos possuem um 
registro domiciliar (chamado hukou), o que os dá o direito de viver na ci-
dade e usufruir da infraestrutura urbana (escolas etc.). Este sistema hukou 
foi introduzido inicialmente nos anos 1950 e tinha como objetivo principal 
pôr fim ao êxodo rural e garantir a extração de mais-valia do trabalho no 
campo para servir como base da industrialização nas cidades e da constru-
ção do socialismo de Estado.

Já os trabalhadores migrantes têm um registro domiciliar (hukou) rural 
e somente lhes é permitido de ficar nas cidades temporariamente, median-
te permissões restritas de trabalho vinculadas a vagas específicas. Esse sis-
tema hukou, que diferencia direitos de trabalhadores urbanos e direitos de 
trabalhadores rurais faz com que os trabalhadores migrantes tenham um 
status muito mais vulnerável e frágil nas cidades, e com isso são alvo fácil 
de superexploração. Boa parte da reprodução da vida (criação dos filhos, 
vida após a aposentadoria), mesmo dos trabalhadores migrantes que tra-
balham temporariamente nas cidades, continua ocorrendo a baixo custo 
no campo e o Estado quer manter aberta a opção de poder reagir a crises 
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na economia mandando trabalhadores migrantes de volta para o campo, 
de modo a desincumbir-se do seu sustento nas cidades.

A primeira geração de migrantes rurais, em sua maioria jovens, que 
veio para as cidades nas décadas de 1980 e 1990 estava, sobretudo, em bus-
ca de dinheiro para apoiar suas famílias na construção de uma casa no 
campo e para poderem pagar taxas escolares e tratamentos de saúde. Após 
alguns anos de trabalho nas cidades, essa geração retornava para os seus 
povoados no campo. Já a segunda geração, que ingressou no mercado de 
trabalho na década de 2000, aprendeu com as experiências de seus pais e 
familiares mais velhos e sabe o que a espera nas cidades. Não se orienta 
mais pelas condições de vida no campo e sim pelo estilo de vida de seus 
pares nas cidades. Para as mulheres, a migração significa também uma 
ruptura com as formas patriarcais das famílias e dos povoados no campo. 
Mesmo que continuem com o direito de acesso a uma parcela de terra para 
uso agrícola, muitas vezes não querem mais fazer uso deste direito. Não 
aprenderam a trabalhar na agricultura e apostam em um futuro na cidade, 
em uma carreira profissional e querem participar do consumismo urbano. 
Não almejam mais ganhar dinheiro com o objetivo principal de apoiar as 
suas famílias no campo, mas buscam ganhar o suficiente para poder man-
ter-se na cidade.

Essa segunda geração está fazendo reivindicações e está cada vez mais 
disposta a assumir os riscos de greves e manifestações. O número de ações 
coletivas – tanto as legais (petições, reclamações com a Secretaria de Tra-
balho) como ilegais (greves, manifestações) – tem crescido constantemente 
nos últimos quinze anos, com destaque para as ações coletivas de trabalha-
dores migrantes nas zonas de produção para a exportação a partir de 2003. 

As lutas continuaram também durante a crise de 2008, quando aproxi-
madamente 25 milhões de trabalhadores migrantes perderam seu traba-
lho, sendo que essas lutas trataram sobretudo de reivindicações relativas a 
questões de pagamento de salários atrasados e indenizações. Com a volta 
do crescimento econômico – resultado tanto de medidas de fomento do 
governo, como da recuperação da economia global –, as lutas voltaram 
a focar no aumento dos salários e na melhoria das condições de trabalho. 
O auge das lutas foi uma onda de greves no início do verão de 2010 que 
ocorreu na região do litoral leste e se concentrou principalmente (mas não 
exclusivamente) em empresas transnacionais da indústria automobilística 
e do setor eletrônico. 
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O Estado reage com muita repressão às lutas dos trabalhadores migran-
tes, principalmente contra os líderes das greves, buscando impedir quais-
quer tentativas dos trabalhadores de empresas diferentes formarem redes e 
se organizarem, ao mesmo tempo em que tenta mediar os conflitos através 
de acordos jurídicos ou ajuda financeira direta aos trabalhadores, como 
em casos de falência de empresas.

Em trinta anos de reformas abriu-se uma enorme brecha entre setores 
com rendas muito baixas e outros com rendas mais altas, ao mesmo tempo 
que a relação desigual entre salários no campo e nas cidades continuou 
agravando-se. Muitos agricultores conseguem minimamente garantir seu 
sustento com o trabalho nas lavouras e vivem numa relação tensa com as 
elites locais. Boa parte das rendas familiares no campo hoje em dia vem 
de membros da família que migraram em busca de uma fonte de renda 
nos centros urbanos. Nasce nas cidades um novo sujeito, o trabalhador 
migrante, como resultado da divisão do trabalho em termos de gênero, da 
industrialização e do surto imobiliário e da construção civil, bem como 
em decorrência do surgimento do setor de serviços em áreas urbanas. Os 
trabalhadores migrantes continuam encarregados do trabalho mal pago, 
perigoso e sujo nas fábricas, nas obras, nos domicílios e nos bordéis. A sua 
esperança de melhorar sua situação e de um futuro melhor está depositada 
na possibilidade de um dia conseguir o direito de permanência na cidade. 
Enquanto isso não se realizar, a permanência na cidade mantém seu ca-
ráter provisório, uma vez que nem os fundamentos jurídicos estão sendo 
criados (hukou) e nem o salário é suficiente para realmente conseguir es-
tabelecer-se na cidade. Assim, os trabalhadores vivem em uma situação de 
semiproletarização, que não parece poder se sustentar a longo prazo.

A classe trabalhadora urbana, os trabalhadores com o direito de ficar 
nas cidades (hukou urbano), incluindo os empregados assalariados, se vê 
sob crescente pressão, considerando a reestruturação contínua e as demis-
sões das empresas. Em muitos casos de empregos assalariados, os salários 
diminuíram nos últimos anos como resultado de uma crescente concor-
rência e do ingresso no mercado de trabalho de universitários recém-for-
mados. Nas cidades formou-se um tipo de trabalhador não manual (“whi-
te-collars”) precarizado (chamado de “formiga” na China), que se vê força-
do a mudar de trabalho e de residência com frequência.

O regime do Partido Comunista Chinês tem que garantir a continui-
dade do crescimento econômico, uma vez que somente assim um setor da 
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sociedade vai conseguir subir à classe média e será possível seguir prome-
tendo melhorias nas condições de vida dos trabalhadores e camponeses. 
Para evitar um acirramento ainda maior dos conflitos sociais, o governo 
deve continuar sua política reformista e de intervenções onde os confli-
tos se agravam, além de seguir tentando controlar os fluxos migratórios e 
restringindo a migração permanente dos trabalhadores do campo para as 
cidades. Algumas questões decisivas para os desdobramentos futuros se-
rão sobre como e em quais dimensões as lutas dos trabalhadores urbanos e 
dos camponeses irão se desenrolar, se levarão a um processo de formação 
de classe e se essas lutas pressionarão o regime o suficiente, sem deixarem 
que tentativas de integração e mediação as enfraqueçam.
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caPíTulo 2

A geração dos trabalhadores insatisfeitos

Wildcat

Situação e protestos dos trabalhadores  
urbanos e desempregados

Ao longo da reestruturação das décadas de 1980 e 1990, o proletariado ur-
bano das fábricas detidas pelo Estado – os gongren – constituiu o cerne da 
reestruturação e dos despedimentos em massa, efetuados após 1997. Antes 
das reformas, as diferenças entre os gongren e os trabalhadores migrantes 
e camponeses eram demasiado óbvias. Uma parcela dos gongren possuía 
alguns privilégios, como um local de trabalho fixo e melhores condições 
de saúde, sendo encarados como um forte pilar do regime socialista. No 
entanto, após as reformas, este proletariado urbano passou para o lado dos 
vencidos: a reestruturação do Estado conduziu à desqualificação, cortes sa-
lariais, precariedade e despedimento de milhões de trabalhadores. Como 
resposta, estes organizaram uma série de lutas militantes, em particular 
após 1997, consideradas pelos líderes do partido e governo como a maior 
ameaça à estabilidade social. Eles obrigaram o regime à diminuição do 
ritmo da reestruturação, tendo sido, contudo, incapazes de pará-la. 

Um elevado número dos novos desempregados tinha quarenta anos ou 
mais, incapazes de se afirmar no seio das novas estruturas econômicas, e 
pura e simplesmente ignorados pela nova/velha classe capitalista nacional 
e internacional à procura de uma força de trabalho jovem. Cerca de 60% 
dos operários industriais despedidos eram mulheres. Após o despedimen-
to, a grande maioria limitou-se a arranjar trabalhos precários. 

A pauperização desses trabalhadores urbanos constituiu o último golpe 
contra a “geração insatisfeita”. Ao longo do período da Revolução Cultural 
(1966–1976), essa geração não auferia de formação escolar ou limitava-se 
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a estudar uns poucos anos. Constantemente alvo de ameaças pela Guarda 
Vermelha (ou parte dos excessos cometidos), eram enviados para o campo, 
onde eram obrigados a viver sob o jugo da pobreza e do trabalho árduo. 
Após o regresso às cidades – por vezes, depois de dez ou mais anos – eram-
lhes atribuídos trabalhos não qualificados nas colheitas, uma vez que não 
haviam tido qualquer formação anterior. Na década de 1990, foram os pri-
meiros a ser despedidos e, hoje em dia, já considerados velhos, veem-se 
sujeitos à pobreza e à precariedade.

Enquanto existe toda uma discussão, dentro e fora da China, em tor-
no da condição do camponês migrante (mingong), trabalhador em fábri-
cas, sweatshops, construção civil, restauração e na economia doméstica, o 
destino dos trabalhadores urbanos tende a gerar uma menor atenção. Há 
alguns anos a situação era diferente. Ondas de revoltas de trabalhadores 
ocorreram em diversas áreas – como, por exemplo, no “cinturão de ferru-
gem” do nordeste – contra despedimentos, salários em atraso, más condi-
ções laborais, corrupção e o não pagamento de subsídios e de ação social.

Uma sociedade miniatura

A maioria dos trabalhadores urbanos encontrava-se empregada num 
danwei2, uma unidade de trabalho. No período inicial das reformas, 42% 
da força de trabalho industrial encontrava-se ali a trabalhar, sendo respon-
sável por 75% da produção industrial. Entre o vasto grupo de operários 
industriais existiam ainda os que trabalhavam em comunidades urbanas, 
os que possuíam contratos a termo nas colheitas agrícolas do Estado e os 
empregados em indústrias rurais (Lee, 2003, p. 72). 

O danwei não corresponde apenas a uma organização econômica, mas 
também política e social. Após o término dos estudos, os jovens urbanos 
são assinados a um danwei, sendo-lhes garantido um local de trabalho 
para a vida, segurança social e reforma (a chamada iron rice bowl - tigela 
de arroz de ferro). Cabe igualmente ao danwei providenciar apartamentos 
depois do casamento ou acomodação para os solteiros e solteiras. A exten-

2 Em termos formais, existem três diferentes tipos de danwei: os dos setores industriais, os 
dos setores dos serviços e os das instituições administrativas.
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sa regulação e controle sobre a vida dos trabalhadores levaram a que os 
danwei fossem também designados de sociedade miniatura (xiao shehui). 

De fora, o danwei parece funcionar como o órgão executivo da admi-
nistração pública. Na economia planificada socialista, as decisões relati-
vas à produção e distribuição dos recursos eram realizadas pelo Estado 
de forma centralizada. Os danwei não eram responsáveis por prejuízos ou 
lucros, apenas pela sua entrega ao Estado que, por sua vez, atribuía a força 
de trabalho e os recursos necessários. Internamente, o danwei assegurava 
que toda a gente trabalhava e, desse modo, contribuía para a acumulação 
socialista do capital. Além disso, os danwei eram unidades de controle es-
tatal sobre os processos sociais. Decisões econômicas como, por exemplo, 
as relativas à contratação e promoção de trabalhadores ou à formação de 
quadros eram politicamente motivadas. Numa base de cooperação ao ní-
vel do danwei e das instituições regionais do Partido Comunista (PCC), 
os trabalhadores eram objeto de formação, controle e, se necessário, de 
punição. Para estes, o danwei era tanto a estrutura da sua proteção social 
como o organismo de controle e regulação das suas vidas. 

Em comparação com outros segmentos do proletariado, em particular 
os trabalhadores agrícolas, os das comunidades e os precários urbanos, os 
trabalhadores dos danwei eram relativamente privilegiados, sendo o seu 
baixo salário compensado pela estabilidade social. Contudo, os trabalha-
dores dos danwei, proprietários de um hukou urbano, estavam longe de 
compor um grupo homogêneo. Apenas uma minoria tinha a oportunida-
de de aceder à iron rice bowl, nomeadamente aqueles em danwei de maio-
res dimensões. Existia, igualmente, uma hierarquia no seio do danwei, 
desde logo entre quadros e trabalhadores, mas também entre permanentes, 
temporários e contratados; entre sindicalizados e não sindicalizados; en-
tre homens e mulheres; entre os trabalhadores mais velhos, de categorias 
superiores, e os mais jovens. Dessa forma, o número dos que poderiam 
reivindicar direitos sociais e um emprego para a vida era limitado, consti-
tuindo essas divisões a base da hierarquia salarial. 

Crise e novo despotismo

A crise e as reformas que se sucederam desde 1978 têm origens distintas, 
sendo difícil resumi-las em poucas palavras. As transformações políticas e 
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sociais verificadas desde meados da década de 1960, ocorridas no âmbito 
da Revolução Cultural, não só conduziram ao caos econômico como re-
forçaram a influência dos trabalhadores ao nível das empresas. A produti-
vidade dos danwei era reduzida, uma vez que os trabalhadores recusavam 
aceitar a intensificação e deterioração das condições de trabalho. Após a 
morte de Mao em 1976, os antigos dirigentes do PCC foram substituídos 
a partir do interior por “pragmatistas” e “tecnocratas”, que tinham ascen-
dido ao poder ao longo da Revolução Cultural e iniciado a “moderniza-
ção” da economia chinesa. O seu objetivo era o reforço da posição dos 
dirigentes industriais e, consequentemente, o enfraquecimento da posição 
dos trabalhadores, de forma a se aumentar a produtividade e o nível geral 
do desempenho econômico. Eles queriam dar um grande salto em frente 
a nível econômico e social e, ao mesmo tempo, garantir e proteger o domí-
nio do PCC. Os trabalhadores e camponeses estavam igualmente abertos a 
mudanças, procurando ver-se livres da pobreza, o fim da estagnação social 
e a melhoria das suas condições de vida3. 

As reformas iniciaram-se em finais da década de 1970, primeiro nos cam-
pos e mais tarde nas cidades. Foram iniciadas igualmente por camponeses, 
que começaram a distribuir as terras das Comunas Populares pelas famílias. 
O regime do PCC deparou-se com a oportunidade de fraturar a rigidez da 
classe operária dos campos e das cidades. Enquanto no campo se introduziu 
o uso privado das terras por parte de famílias camponesas, estratégias dis-
tintas foram adotadas nas cidades: o desenvolvimento de um novo setor pri-
vado de zonas econômicas especiais, com base em investimento estrangeiro; 
a reestruturação e racionalização das velhas empresas públicas; o encerra-

3 As reformas tinham outras causas, de cariz econômico, político e geopolítico. 
Em finais da década de 1970, os tigres asiáticos já se encontravam a realizar 
grandes avanços, demonstrando que o desenvolvimento econômico “nacional” 
sob um regime autoritário era possível. Para a China, era importante que três 
dos quatro tigres fossem chineses: Taiwan, Hong-Kong e Singapura (o quarto era 
a Coreia do Sul). A ascensão de Taiwan representou, em particular, um desafio à 
República Popular. Enquanto o capital nipônico, mais que todos, havia investido 
nos tigres asiáticos, de forma a usufruir do seu trabalho barato, no final da década 
de 1970, investidores, banqueiros e empresários de origem chinesa que viviam 
nos tigres asiáticos começaram a investir em massa nas novas indústrias da 
República Popular. O ajustamento chinês ao mercado mundial iniciou-se durante 
a internacionalização do capital ocorrida nos anos 1970, o início da nova fase da 
designada “globalização”. 
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mento ou “privatização” dos pequenos e médios danwei; e a preservação dos 
danwei de maiores dimensões em setores estratégicos, sob controle estatal. 

Sob o mote: “Atravessar o rio, sentindo as pedras sob os nossos pés” (mo-
zhe shitou guo he), as reformas não resultaram de uma terapia de choque, 
nem seguiram um grande plano, tendo sido antes aplicadas por via de me-
didas experimentais, passo a passo. Os princípios econômicos, políticos e 
sociais eram evocados segundo as circunstâncias. Um sistema de “duas vias” 
foi adotado com vista a manter as velhas estruturas enquanto, simultanea-
mente, se criavam novas, que mais tarde viessem a substituir as primeiras. 
As reformas tinham como elementos fulcrais a autoridade reforçada da ad-
ministração local e das empresas; os incentivos econômicos destinados ao 
aumento da eficiência, através da autorização de maiores margens de lucros 
às empresas; a desregulamentação das relações comerciais e o reforço da 
orientação de mercado e, mais que tudo, o estabelecimento de um novo regi-
me de trabalho, já sem a garantia de uma segurança para a vida (os contra-
tos sociais, a iron rice bowl) outrora baseada nas relações contratuais entre 
empregadores e empregados. Noutras palavras, a mercadorização da força 
de trabalho. Todas as medidas foram impostas gradualmente, passo a passo. 
Algumas apenas foram iniciadas com a entrada da China na Organização 
Mundial do Comércio (OMC) e outras ainda não acabaram, sequer. 

Do ponto de vista dos trabalhadores, a reforma das indústrias urba-
nas significou a instauração de um “novo despotismo” no seio das fábricas 
(Lee, 2003, p. 74). O reforço dos dirigentes industriais e a diminuição da 
autoridade das estruturas do partido, dos sindicatos e dos conselhos dos 
trabalhadores, assim como o corte nos direitos adquiridos, abriram portas 
para um capitalismo que ora contrata, ora despede, com uma nova classe 
de gestores no topo, recrutados entre os velhos quadros do exército, do 
partido e da administração pública. 

Em meados da década de 80 já se notavam alguns sinais da dificuldade 
na imposição das reformas. O processo encontrava-se algo estagnado, uma 
vez que a resistência partia não apenas de trabalhadores mas também dos 
dirigentes dos danwei, que se opunham à divisão, diminuição ou fusão 
das suas unidades de trabalho. Após 1997, com a intensificação das re-
dundâncias e reestruturações industriais, o número de conflitos aumentou, 
apesar da máquina de propaganda governamental, apostada em fazer os 
trabalhadores acreditar que a reestruturação correspondia, a longo prazo, 
aos interesses de todos. 
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A “libertação” do proletariado urbano

É óbvio que as reformas afetaram toda a gente, do proletariado urba-
no de dentro e fora dos danwei aos novos camponeses independentes. 
Nesta análise, todavia, referimo-nos apenas aos proletários urbanos que 
trabalhavam nos danwei. Antes das reformas, estes eram considerados 
a elite da classe operária e a espinha dorsal da China socialista. Para o 
partido, eles eram os “soldados” do Estado. As reformas vieram, porém, 
alterar essa perspectiva. A anterior função do regime, prover o proleta-
riado urbano, tornou-se um “fardo”. A reestruturação levou à “erosão 
sistemática dos interesses do trabalho, dado que foi acompanhada por 
duras medidas contra os trabalhadores, entre as quais despedimentos 
coletivos, privação de direitos, impiedosas violações dos direitos laborais 
e condições de trabalho brutais” (Chen, 2003, p. 237-238). No ano de 
1997, segundo Hassard, 39% das famílias urbanas sofreram perdas de 
rendimento. Na maioria das vezes, tal significava miséria, preocupações 
derivadas das despesas de saúde, dos custos da educação e das contas por 
pagar (Hassard, 2007, p.157-158). Muitos encararam os seus despedimen-
tos como uma forma de degeneração social à condição de “novos margi-
nais”, sentindo-se “excluídos” e “abandonados pela sociedade” (Solinger, 
2002, p.304; 2004, p.52 e p.55). Ao contrário da maioria dos trabalha-
dores migrantes, os trabalhadores das cidades eram “descendentemente 
móveis” (Solinger, 2004, p. 58). 

Apesar do enfraquecimento e encerramento dos danwei terem reduzido 
o controle estatal sobre a vida dos trabalhadores urbanos, tal não originou 
uma maior autodeterminação das pessoas envolvidas. As suas vidas pas-
saram a ser determinadas pelo imperativo de encontrar, pelo menos, um 
pequeno rendimento de sobrevivência. Muitas vezes, viam-se obrigadas a 
recorrer a outros meios: subsídios públicos, apoio de familiares, trabalhos 
informais (mais uma vez, através de familiares), trabalho flexível ou “para-
lelo”. A única réstia de esperança era o apartamento garantido pelo danwei, 
onde poderiam continuar a viver (Lee, 2007, p.130-131)4.

4 De acordo com Lee, uma explicação para a relativa estabilidade social, não obs-
tante os resultados dramáticos da reestruturação nas cinturas de ferro, reside no 
fato de muitos gongren terem tido a capacidade de comprar os seus apartamentos 
ou de os alugar a preços baratos (Lee, 2007, p. 125).
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A maioria dos trabalhadores despedidos eram idosos, não qualificados 
e mulheres. A grande maioria encontrou trabalho em setores informais – 
como comerciantes de rua, estafetas, seguranças, na construção civil etc. –, 
sem contratos, subsídios e horários fixos. O não pagamento de salários por 
parte dos seus patrões era frequente. Anteriormente, alguns desses traba-
lhos eram realizados pelos mingong, os migrantes rurais que chegavam às 
cidades. Frequentemente, os trabalhadores das cidades revelam-se incapa-
zes de competir com os trabalhadores migrantes, mais novos, habituados 
a uma maior mobilidade e à aprendizagem e uso de diferentes competên-
cias. Eles apresentam, paralelamente, menores custos de reprodução, dado 
que as suas famílias ainda vivem no campo, o que lhes permite trabalhar 
por salários menores. Além disso, muitos empregadores consideram-nos 
mais disciplinados e menos mimados. Muitos desempregados dos danwei 
encontraram e encontram dificuldades em descobrir novas formas de ren-
dimento (dependente). 

De forma a prevenir uma resistência coletiva, o governo dividiu os tra-
balhadores despedidos em diferentes grupos. Estes constituem categorias 

“oficiais”, atribuídas aos desempregados, como por exemplo o de xiagang5  
(literalmente, o despedido, libertado da sua posição). Esta categoria pos-
sui, por sua vez, diversas subcategorias: os daigang (literalmente, aguardar 
uma posição), pessoas que alternam entre emprego e desemprego; os tin-
gxin liuzhi, que mantiveram os seus postos, mas sem salários; e os liangbu-
zhao, que abandonaram os seus postos sem que a empresa ou eles próprios 
os tentassem recuperar. Existia igualmente um grupo de xiagang, registra-
dos em pretensos centros de emprego, mas incapazes de arranjar trabalho. 
Por fim, eram categorizados como shiye, “sem emprego”, e assim poderiam 
aceder a subsídios de desemprego durante dois anos. 

Entre outros grupos de trabalhadores despedidos, podemos mencionar 
os “pensionistas internos” (neitui), trabalhadores a que faltavam apenas 

5 Em termos oficiais, o trabalhador xiagang é aquele que reúne as seguintes condi-
ções: a) ele/ela ter começado a trabalhar antes da instituição do sistema contratual 
em 1986 e possuir um emprego formal e permanente no setor público (mais os 
trabalhadores contratados cujo termo contratual ainda não foi concluído); 2) de-
vido aos problemas das empresas ao nível de negócio e operações, ele/ela ter sido 
dispensada, mas sem o definitivo corte de relações com a firma original; e 3) ele/
ela não ter ainda encontrado outro trabalho na sociedade (Solinger, 2004, p. 63, 
nota de rodapé 16).
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cinco a dez anos até à reforma. Eles mantinham o contato com os danwei e, 
dependendo da situação financeira da comunidade, poderiam ter direito a 
uma parte do salário; trabalhadores com acesso a subsídios (mai duan gon-
gling) – cujo montante dependia do setor e do danwei – mas que se viam 
obrigados a organizar o seu próprio plano de poupança, bem como outros 
elementos análogos, numa fase posterior; e um grupo de trabalhadoras 
que recorria a licenças de maternidades alongadas, um método frequen-
temente usado por mulheres ao longo das décadas de 1980 e 1990. Ape-
nas uma pequena parte dos grupos referidos auferia de subsídios sociais 
públicos, enquanto os restantes acabavam por não receber nada. Somen-
te os xiangang propriamente ditos contavam para as estatísticas oficiais e 
possuíam (pelo menos teoricamente) o direito a obter apoios à procura de 
emprego e subsídios, isto dependendo da situação financeira do danwei. 
Em geral, estima-se que a atual taxa de desemprego nas cidades se encon-
tre entre os 10% e os 15%, sendo bastante mais elevado nas cidades das 
cinturas de ferro. 

Sob o mote “Constrói o canal antes que venham as águas”, o Estado 
tentou prevenir as consequências potenciais dos despedimentos (Hassard, 
2007, p. 156). O mercado “privado” de trabalho era suposto absorver mui-
tos dos desempregados, e os programas de formação deveriam canalizar os 
xiagang para novos empregos no setor público e privado – contudo, nada 
disso chegou a acontecer. O regime legal das falências não foi seguido, de-
vido à corrupção e ao desfalque das propriedades das empresas por parte 
de quadros e gestores, e os trabalhadores despedidos não foram capazes de 
arranjar novos empregos, fruto da sua falta de qualificações, da sua idade 
e do seu gênero. Os fundos providenciados eram demasiado reduzidos ou 
foram pura e simplesmente desfalcados, revelando-se incapazes de respon-
der à insuficiência dos empregos destinados aos xiagang. Por vezes, os tra-
balhadores despedidos não conseguiam os documentos exigidos (xiagang-
zheng), vendo-se assim impedidos de requerer os seus subsídios. 

No final dos anos 1990, o governo introduziu os três seguros, de modo 
a recompensar pelos subsídios e serviços dos danwei então omissos: “pa-
gamentos de subsistência” aos xiagang (apenas até 2002); “subsídios de de-
semprego” para todos os desempregados, incluindo aqueles cujo danwei 
havia declarado falência ou havia sido tomado por outra empresa; e um 

“custo de vida mínimo garantido”, atribuído pelas administrações locais 
aos pobres das cidades. Os pagamentos implicavam um controle públi-
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co avançado sobre o rendimento pessoal, algo que um grande número de 
pessoas não desejava. No final, essas formas acabaram por ser ineficazes, 
tendo apenas um reduzido número de pessoas acedido aos subsídios. So-
mente um pequeno segmento dos trabalhadores despedidos conseguiu pa-
gamentos de compensação ou subsídios, cujos montantes eram reduzidos 
e pagos ao longo de breves períodos. 

O objetivo do regime a longo prazo residia no estabelecimento de um 
sistema de segurança social assente em quatro pilares: reforma, saúde, aci-
dentes de trabalho e desemprego. No entanto, a substituição do sistema 
de segurança social baseado nos danwei por um que fosse financiado por 
fundos públicos e privados decorria de forma bastante lenta, não obstante 
a implementação de alguns seguros de reforma e desemprego em meados 
da década de 1980. Todo o processo remete a um outro ditado: “Há que 
drenar a água antes que o túnel esteja pronto” (Cai, 2002, p. 329).

Organização e desenvolvimento das lutas

A perda de recursos materiais e de estabilidade social constitui uma rup-
tura no velho “contrato social” acordado entre a classe operária urbana e o 
PCC, a qual originou uma crise de legitimidade. A nova base de legitimi-
dade, almejada pelo regime desde a década de 1990, acabou por ser encon-
trada junto da nova (velha) classe média urbana e dos quadros capitalistas. 
Para muitos dos trabalhadores das cidades, a revolta parecia ser a única 
opção. Ainda antes das reformas, esses trabalhadores não eram tão ino-
fensivos e silenciosos quanto se poderia adivinhar, considerando a estrita 
organização e controle social dos danwei (ver: Sheehan, 1998). Em 1984, 
quando os reformadores voltaram as suas atenções para a indústria urba-
na, os trabalhadores nutriram grandes expectativas. Eles ambicionavam 
uma clara melhoria das suas situações, mas receavam o retorno às condi-
ções vividas antes de 1949, marcadas por trabalhos precários e desemprego. 
A maioria não se opunha às reformas, considerando-as necessárias para o 
fim da estagnação social e da pobreza. Contudo, acabaram por se opor à 
corrupção subsequente às reformas – conforme os movimentos “demo-
cráticos” entre 1978 e 1981 e, posteriormente, em 1989 –, à injustiça veri-
ficada durante a sua execução, à crescente desigualdade e às dificuldades 
materiais. Enquanto o regime e o partido viam na iron rice bowl a origem 
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dos problemas, os trabalhadores encaravam-na como a única conquista do 
socialismo que valia a pena defender. 

Apesar de, inicialmente, a nova lei do trabalho de 1985/1986 ter apenas 
afetado um reduzido número de trabalhadores, espalhou-se uma espécie 
de pânico social em torno da segurança no trabalho (Sheehan, 1998, p. 
207). O sentimento de insegurança, a corrupção, o novo poder dos diri-
gentes fabris, a perda de formas de participação dos trabalhadores – que, 
anteriormente, também não funcionaram muito bem – e a inflação leva-
ram muitos trabalhadores a apoiar o movimento “democrático” em 1989. 
Muitos deles, inclusivamente, haviam participado em protestos no passado. 
Na primavera e verão de 1989 alguns deles encontraram organizações de 
trabalhadores independentes, não apenas com o objetivo de representação 
dos seus interesses, mas igualmente para poderem vir a se tornar ativos a 
um nível político. 

Os protestos da década de 1990, em particular após 1997, foram uma 
perpetuação desses movimentos. No início, a grande parte dos trabalha-
dores permanecia “estático, passivo e impotente” (Chen, 2003, p. 238). Não 
obstante o número de lutas sociais ter sofrido um aumento entre 1992 e 
1997; no período entre 1995 e 1996, início da nova fase da reestrutura-
ção industrial, não aconteceu grande coisa, uma vez que os trabalhadores 
esperavam que tais mudanças não viriam a afetá-los e que os problemas 
seriam temporários. Mas o sofrimento ocasional veio a se tornar uma dor 
constante. Desde 1997, o número de conflitos sociais evoluiu continua-
mente. Estes corresponderam, ad initio, a três gêneros distintos de resis-
tência: 1. Lutas contra o não pagamento de salários e pensões; 2. Lutas 
comunitárias contra as más condições de habitação e a desintegração das 
infraestruturas; 3. Protestos contra falências e subsequentes indenizações, 
vendas ilegais, reestruturação de empresas públicas ou corrupção por par-
te de quadros.

A maioria das vezes, esses protestos desenvolveram-se conforme um 
padrão comum. Em primeiro lugar, os trabalhadores dirigiam-se ao líder 
do danwei responsável ou às autoridades locais e apresentavam as suas rei-
vindicações. Em geral, estas eram relativas a dinheiro ou a outras condi-
ções concretas, sendo raras as reivindicações políticas, como a demissão 
de um oficial ou quadro corrupto. No caso de não obterem a reação preten-
dida, eles percorriam as hierarquias superiores do Estado, frequentemente 
por via de uma petição, exigindo o cumprimento das leis existentes. As 

China-em-revolta.indd   34 07/10/2014   13:14:51



a geração dos trabalhadores insatisfeitos 35

petições (e audições) ao governo têm uma longa tradição na China, sendo 
aceites desde que os peticionários sigam as regras e não gerem instabili-
dade. Quando as autoridades ignoravam a petição era habitual a situação 
escalar para as ruas (Lee, 2007, p. 112). Até agora, os envolvidos evitaram 
ações coordenadas com trabalhadores de outras fábricas e regiões ou com 
diferentes grupos sociais, pois sabem que o Estado reagiria de forma re-
pressiva. 

Atores divididos

A previsão, por parte do regime, de que a criação de diferentes “categorias” 
de gongren poderia prevenir a sua reunião e resistência tem funcionado até 
agora. Durante os conflitos, os próprios gongren estabeleceram distinções 
entre os reformados, os despedidos (xiagang), os desempregados e os tra-
balhadores, os quais desenvolviam as suas próprias lutas. A compra dos 
apartamentos por parte dos gongren, durante a década de 1990, faz com 
que as velhas comunidades danwei ainda funcionem de alguma maneira. 
Esses velhos bairros constituem o espaço onde a informação circula e as 
pessoas discutem formas de resistência possível. 

Mas, uma vez que os diferentes grupos possuem as suas próprias condi-
ções e reivindicações (acerca de pensões, salários, subsídios sociais ou ma-
nutenção de empregos), as lutas encontram-se, na sua maioria, afastadas. 
Nesse contexto, Lee recorre ao uso do termo “ativismo celular” (2007, p. 5). 
Cada grupo tem a sua própria forma de luta. Os xiagang (ou desemprega-
dos), tal como os reformados, não podem entrar em greve. Eles encontram-
se fora da fábrica e, como tal, as lutas contra as medidas que os colocam 
numa situação precária são “tardias”. Weston considera que este é o ponto 
mais fraco das lutas: “Devido ao facto de a maioria dos participantes nos 
protestos se encontrar desempregada (xiagang) ou formalmente emprega-
da, a capacidade de sabotar os horários de produção das fábricas acaba por 
ser reduzida” (2004, p. 70). Era comum existirem meses mais conflituosos 
e, passados alguns anos, despedimentos ou encerramentos, dado que não 
conseguiam apoio financeiro. Eram então obrigados a recorrer a outras 
formas de “‘poder disruptivo”, como a revolta, o acampamento no exterior 
de edifícios governamentais e o bloqueio de acessos rodoviários, de modo 
a obrigar as autoridades a atuar. 
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Os trabalhadores dos danwei ainda nas fábricas lutaram contra as me-
didas de reestruturação que colocavam em causa os seus interesses. As 
suas lutas costumavam surgir “espontaneamente”, devido a queixas súbi-
tas contra programas de reestruturação ou planos de despedimento. Es-
pontâneo não significa a ausência de preparação ou coesão, mas sim a de 
uma organização ou liderança formais (Lee, 2007, p. 80). Eles lutavam con-
tra o programa e exigiam participação ou posse. Os pontos de partida das 
lutas perpetradas pelos trabalhadores dos danwei foram os contratos de 
trabalho, os salários, os prêmios, as pensões e compensações e, acima de 
tudo, os despedimentos previstos, as más condições de trabalho, a admi-
nistração despótica, a corrupção e a fraude. 

No início da década de 1990, alguns trabalhadores viam-se ainda for-
çados a adquirir ações de empresas em dificuldades. Anos mais tarde as 
fábricas foram fechadas e despidas pelos gestores, o que despertou uma 
enorme raiva contra dirigentes fabris e quadros locais. 

Nesse âmbito é importante destacar que os danwei eram ainda, oficial-
mente, propriedade pública. Embora os trabalhadores apenas se referissem 
cinicamente à sua condição proprietária, enquanto “senhores das empre-
sas”, eles encontravam-se conscientes do seu papel na construção das fábri-
cas. Eles gozavam de segurança no emprego, geralmente sob baixos salá-
rios. Mas, depois, viram-se confrontados com a perda dos seus empregos e 
dos seus direitos de reforma, bem como das suas redes sociais, organizadas 
no seio dos danwei. Eles encararam a sua resistência contra as reestrutura-
ções como “legítima” (Chen, 2007, p. 248), reivindicando a participação na 
execução das reformas6 . Os trabalhadores, ameaçados pelo despedimento, 
começaram a recorrer a slogans como “Devolvam-me a fábrica! (huan wo 
gongchang)” (Chen, 2003, p. 248). Por vezes, ocupavam a fábrica na tenta-
tiva de prevenir a sua reestruturação7 . As greves não representavam uma 
alternativa, pois as fábricas já não produziam em toda a sua capacidade 
durante a reestruturação. Ocasionalmente, as lutas adotavam a forma de 

6 Uma diferença em relação aos trabalhadores das empresas privadas, sem direito 
à “propriedade”. 
7 Nesse âmbito, poderiam igualmente basear-se em paralelos históricos, nomea-
da mente o estabelecimento de “grupos de segurança proletária” (gongren jiuchadui) 
contra atos de sabotagem por parte dos Guomindang pouco tempo após a 

“libertação”, em 1949.
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“contratação coletiva por revolta” (Chen, 2003, p.251), em que os trabalha-
dores atacavam os edifícios da administração, câmaras municipais ou os 
responsáveis pela sua miséria. 

O poder disruptivo dos gongren 

Muitos trabalhadores insatisfeitos, ainda a trabalhar ou já desempregados, 
estavam a “usar a retórica proletária do período maoísta na exigência de 
justiça social no novo quadro econômico, formulando as suas reivindica-
ções em termos classistas, algo com que as autoridades lidavam com algum 
desconforto” (Hassard, 2007, p. 138). A resistência dos trabalhadores dos 
danwei contra os despedimentos era comumente motivado por uma forma 
de “economia moral”. Eles mencionavam os direitos do passado, avaliando 
as injustiças sofridas à luz dos padrões do socialismo ou até mesmo da 
Revolução Cultural. Eles desenvolveram algo parecido com um quadro de 
ação coletiva, na medida em que recorriam à velha “retórica” comunista 
na luta contra a injustiça e a desigualdade ilegítimas. Por vezes, era paten-
te uma espécie maoísmo ilusório, em que o passado era distorcido num 
período em que os trabalhadores eram felizes e contentes. Isso era o caso, 
em particular, dos trabalhadores mais velhos, já reformados, da função 
pública. Alguns evocavam a posição do “rebelde” revolucionário-cultu-
ral: “Durante a Revolução Cultural (1966-1976), a ideia do PCC como uma 
nova classe explorada que extraía mais-valia das classes trabalhadoras e 
transmitia os seus privilégios aos seus descendentes tornou-se comum en-
tre os participantes mais radicais do movimento. Uma ideia que muitos 
deles a passaram ao movimento democrático chinês que à altura, finais da 
década de 1970 e inícios da década de 1980, dava os primeiros sinais” (Has-
sard, 2007, p.161-162). A imagem do movimento polaco Solidariedade, dos 
primórdios dos anos 1980, que circulou entre os trabalhadores do Estado, 
sublinhava a ideia de exploração por via de uma burguesia socialista. 

Vistas de fora, as lutas pareciam ser “desorganizadas e sem direção” 
(Chen, 2003, p. 251). De fato, os protestos e manifestações coletivas contra 
as autoridades locais eram (e são) habitualmente coordenadas por (antigos) 
quadros e capatazes, que desempenhavam o seu papel de direção “tradi-
cional” e exigiam os seus direitos “legítimos”. Eles funcionavam como tra-
balhadores militantes e decidiam como intervir. Ocasionalmente, desem-
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penhavam a função de consultores, uma vez que a organização aberta ou 
clandestina era demasiada arriscada. Apenas um pequeno número ousava 
organizar ações que envolviam mais do que uma fábrica. 

Ainda que regional e efêmero, o impacto e o poder gerados pelos pro-
testos e demais formas de auto-organização dos trabalhadores foram o 
resultado da sua frequência, bem como de um regime cioso da eventual 
expansão de um movimento que se levantasse contra o Estado ou contra 
o monopólio da dominação política exercida pelo PCC. Essas preocupa-
ções são justificadas, uma vez que o número de conflitos entre o Estado 
e o movimento dos trabalhadores tem aumentado já há algum tempo. “A 
classe trabalhadora na sociedade chinesa está a passar de força estabilizan-
te a potencial força disruptiva” (Cai, 2006, p. 185). Para tal, existem uma 
série de causas: a existência de um sistema social disfuncional faz com que 
os pobres apresentem as suas reivindicações de uma maior estabilidade 
social perante o governo; os governos locais encontrarem-se diretamente 
envolvidos nas reformas e encerramentos das fábricas; e o fato das mais 
que óbvias corrupção, fraude e roubo de propriedade pública, realizadas 
pelos quadros do PCC, altos funcionários públicos e dirigentes fabris, pro-
vocando as pessoas ao ponto de as fazer exigir a intervenção do Estado – 
caso contrário, elas poderão por si próprias atacar as figuras e instituições 
responsáveis.

Com algumas proeminentes exceções, a grande maioria das mobiliza-
ções manteve uma dimensão relativamente pequena. Tal deve-se ao fato 
de muitos danwei de maiores dimensões terem sido poupados (e não en-
cerrados) ou reunirem suficiente capital para pagar os seus trabalhadores. 
Mas quando os métodos pacíficos e moderados não ajudaram, os protestos 
radicalizaram-se e conduziram a confrontos militantes. As lutas de 1997 
diminuíram o ritmo dos despedimentos de vinte a cinquenta milhões de 
trabalhadores redundantes, impedindo a reestruturação de prosseguir à 
velocidade planejada. Porém, embora os despedimentos em algumas in-
dústrias tenham sido atrasados, as reformas ainda assim prosseguiram. 

O pau e a cenoura

Logo após 1997, durante a reestruturação das empresas públicas e os des-
pedimentos, o regime viu-se obrigado a adotar medidas contra as lutas. 
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Recorreu a um processo político e econômico de deliberação descentra-
lizada, concedendo assim maior influência e poder às autoridades locais. 
Estas foram os primeiros alvos dos ataques de camponeses, trabalhado-
res migrantes e proletários urbanos. O governo central de Beijing apenas 
intervia quando os conflitos regionais perdiam as suas estribeiras ou se 
tornavam explosivos. Ainda hoje, o governo central exige das autorida-
des locais a contenção de “eventos inespectáveis” (tufa shijian). A influência 
dos governos locais junto das empresas privadas é geralmente reduzida, 
limitando-se a sua capacidade de intervenção àquela realizada através de 
sindicatos e gabinetes de trabalho locais. No entanto, não deixam de de-
sempenhar um papel importante nas empresas públicas, capaz de colocar 
a administração sob pressão (caso assim o desejem). Porém, nada acontece 
a não ser que os trabalhadores tomem a iniciativa, organizando uma resis-
tência clara e direta e, desse modo, aumentando a pressão.

Até agora o Estado recorreu ao uso da estratégia “do pau e da cenoura” 
ao longo das lutas. Por um lado, tenta acalmar os ânimos dos trabalhadores 
e aligeirar os efeitos de despedimentos e da “libertação” do trabalho por via 
de compensações e pagamentos da segurança social8. Nesse contexto, Lee se 
refere à existência de “válvulas de escape”, que permitam o “desabafo” das 
pessoas envolvidas (Lee, 2003, p. 83). Após 1987, as recentemente criadas 
comissões de mediação, constituídas por oficiais dos gabinetes de trabalho 
e por representantes dos sindicatos e do patronato, vieram a desempenhar 
um papel relevante na prevenção da escalada dos conflitos. A possibilidade 
de uma rápida pacificação da situação depende igualmente dos recursos 
financeiros do governo local e do danwei, a aplicar na atenuação dos impac-
tos sociais dos despedimentos ou no pagamento de salários. As autoridades 
e danwei das regiões costeiras mais prósperas auferiram de meios financei-
ros suficientes, ao contrário das províncias da “terceira frente”, do noroeste 
e nordeste. E, como é óbvio, apenas os danwei de maiores dimensões foram 
capazes de assegurar os pagamentos. Os pequenos e médios danwei não 
tinham dinheiro, tendo a maioria das lutas acontecido no seu seio.

A estratégia de pagar aos trabalhadores que organizavam lutas militan-
tes criou igualmente problemas. “Definir o precedente de apenas satisfazer 

8 As compensações e os pagamentos de reformas aos trabalhadores dos danwei 
custam ao Estado centenas de milhões de euros, financiados através da banca 
pública. 
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os interesses dos envolvidos em grande parte das revoltas mais intensas ar-
risca-se a conceder aos trabalhadores a perfeita desculpa para a desordem” 
(Hassard, 2007, p.150). É importante destacar que estamos perante algo 
semelhante ao verificado durante a década de 1950, quando os trabalha-
dores entraram em greve contra a administração dos danwei, uma vez que 
sabiam que os gestores “intimidavam os bons mas temiam os maus” (Sheehan, 
1998, p.74).

O “pau” foi majoritariamente usado contra os “organizadores” dos 
protestos. Os trabalhadores insubordinados e os mais reputados “líderes 
dos grupos” foram detidos (e continuam a ser) e enviados para prisões ou 
campos de trabalho por longos períodos de tempo, uma forma de aviso aos 
outros trabalhadores que participem em greves e manifestações, “fazendo 
deles um exemplo” (Weston, 2004, p. 78). A repressão das autoridades é 
particularmente dura nas mobilizações verificada em diversas fábricas e 
regiões e na intervenção sobre os sindicatos independentes. 

A propaganda do Estado persiste, solicitando os trabalhadores a aceitar 
a austeridade para que as reformas possam obter o seu sucesso. No fundo, 
a ideia de que estes devem se sacrificar em nome do coletivo, do Estado, 
colocando de lado os seus próprios interesses. No entanto, o regime não 
deixou de responder às lutas: diminuiu o ritmo da reestruturação, esten-
deu os períodos estabelecidos para os despedimentos (de 2000 a 2003) e 
iniciou os programas de assistência social. Em 2002-2003, o novo governo 
veio, por fim, colocar a estabilidade social no centro das suas prioridades. 
A reforma dos sindicatos do Estado e o estabelecimento (formal) de um 
sistema de negociação coletivo supõem a prevenção da explosão de lutas 
sociais – um tanto ou quanto semelhante ao “contrato social” da Europa 
Central. O slogan partidário relativo ao estabelecimento de uma “Socie-
dade Harmoniosa” deve ser interpretado como uma ameaça a todos que 
ousem recorrer a meios desarmoniosos na luta pelos seus interesses. O Es-
tado tenta evitar confrontos maiores e derramamento de sangue. Porém, 
quanto tempo isso irá funcionar? A reestruturação dos danwei economi-
camente inviáveis ainda não terminou e continuará, certamente, a fazer 
deflagrar explosões sociais. 
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caPíTulo 3

Rostos da migração

Wildcat

Mesmo antes do início das reformas de 1978, a China socialista já tinha 
passado por alguns movimentos migratórios. No início da década de 1950, 
vieram milhões de pessoas do campo para as cidades à procura de trabalho 
nas novas industrias estatais. De início a sua força de trabalho era neces-
sária, mas com o desemprego e os problemas de abastecimento de gêneros 
alimentares, o governo introduziu um sistema de registro doméstico estrito 
(hukou). O sistema hukou limitou a mobilidade da maioria dos chineses, 
mantendo-os nas regiões rurais durante as décadas seguintes. O sistema 
controlava a permanência no lugar de registro, estando a atribuição de co-
mida e de outros recursos diretamente ligada a esta permanência. De modo 
a tornar possível a constituição da indústria pesada – central para o progra-
ma de modernização de estilo soviético – houve uma “sangria” dos cam-
poneses através da baixa dos preços dos cereais. Apenas a uma minoria era 
permitido viver nas cidades e beneficiar das conquistas do estado socialista. 

Ainda assim, a migração não acabou aqui. As fomes do “Grande Salto 
Em Frente” (1958-1962) despoletaram grandes movimentos migratórios. 
Para além disso, durante os anos 1960 e 1970, milhões de pessoas das zonas 
rurais foram chamadas às cidades para os trabalhos mais perigosos e sujos 
nas companhias estatais. Esses migrantes eram empregados temporaria-
mente e tinham de regressar ao campo quando o trabalho terminava. Du-
rante a sua estadia nas cidades eram excluídos dos benefícios sociais, cha-
mados de iron rice bowl (tigela de arroz de ferro) dos trabalhadores urbanos.

O primeiro grande movimento migratório depois do início das refor-
mas foi o dos “retornados”. Nos anos 1960 e 1970, milhões de jovens foram 
enviados para o campo no despertar da Revolução Cultural, para “apren-
der com os camponeses”. O Partido queria afastá-los das cidades de for-
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ma a controlar a agitação social e política da Revolução Cultural e baixar 
o desemprego urbano. Depois de 1978, muitos desses migrantes lutaram 
pelo regresso às cidades, sendo bem sucedidos. Muitos encontraram tra-
balho nas indústrias estatais; outros procuraram formas de autoemprego, 
minando a interdição dos negócios privados. Eram, sobretudo, vendedores 
ambulantes e trabalhadores dos serviços urbanos. 

No início dos anos 1980, a corrente migratória da população rural 
para a cidade começou, com origem tanto em fatores de atração como de 
repulsa. A distribuição de terras para a exploração familiar e o aumento 
da produtividade agrícola gerou uma “população excedente” de mão de 
obra no campo. Entretanto, as empresas das pequenas cidades (que em 
certa medida tinham ganhado uma independência do estado central), as 
novas “zonas econômicas especiais”, e as indústrias estatais de expansão 
tardia estavam todas à procura de mão de obra barata. Quando no fim 
dos anos 1980 e sobretudo no início dos 1990 o estado começou a investir 
nos projetos infraestruturais e de construção urbana, ao mesmo tempo 
em que o investimento estrangeiro na indústria se expandia, muitos mi-
lhões, majoritariamente jovens, deixaram o campo à procura de trabalho 
e prosperidade nas cidades. Queriam também participar do entusiasmo e 
agitação da vida urbana, da modernidade e da liberdade de consumir que 
vieram com as reformas do estado chinês. Ainda assim, até hoje os novos 
trabalhadores não foram reconhecidos enquanto moradores permanentes 
das cidades. O sistema hukou, que divide todos os chineses entre rurais 
e urbanos, ainda é vigente. Todo aquele que deixa a aldeia em direção à 
cidade hoje tem de candidatar-se a um visto de trabalho – e residência – 
temporário. Esse visto está normalmente limitado a um ano e ligado ao 
emprego. Por essa razão, trabalhadores migrantes ainda são chamados 
mingong, camponeses-que-se-tornaram-trabalhadores. Não possuem os 
mesmos direitos que os trabalhadores de hukou urbano e estão excluídos 
de muitos serviços urbanos.

Números e caras

É difícil precisar o número total de migrantes. Mesmo o jornal gover-
namental China Daily apresenta números entre os 150 milhões – 11,5% 
da população, perto do dobro dos números para 1996 – e 200 milhões 
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(28/11/2006). De acordo com as estatísticas de 2005, a população urbana 
rondava os 560 milhões – incluindo os mingong e seus familiares, que mo-
ravam nas cidades por mais de seis meses – o que ronda os 43% dos 1,3 
bilhões de população chinesa. 358 milhões tinham um hukou urbano, 949 
milhões um hukou rural. Isso quer dizer que cerca de 200 milhões de pes-
soas sem hukou urbano viviam nas cidades9 . Esses números talvez sejam 
maiores, visto que muitos migrantes não se registram perante à adminis-
tração urbana.

A Comissão Estatal para a População e Planeamento Familiar estima 
ainda haver uma mão de obra excedente de 150 a 170 milhões de traba-
lhadores no campo (China Daily, 18/1/2007). Portanto a migração para as 
cidades continua, o exército de trabalhadores migrantes não vê as suas 
fileiras diminuírem. O governo tem de criar pelo menos dez milhões de 
empregos todos os anos, o que apenas é possível mantendo o ritmo de cres-
cimento econômico10.

Até ao fim dos anos 1990, a migração mudou dramaticamente a com-
posição da força de trabalho chinesa. Os mingong trabalham predominan-
temente em fábricas, construções, minas, agricultura, serviços produtivos 
(seguranças, limpezas, estafetas) e de forma minoritária em autoemprego 
(em lojas, mercados, na recolha de lixo). De todos os mingong, 37% traba-
lham em indústrias de manufatura, o resto principalmente na construção 
(14%), em restaurantes (12%) e noutros serviços (12%; Lee, 2007, p.39). Re-
presentam 57,5% da força de trabalho industrial, 37% nos serviços, entre 
eles a maioria dos vinte milhões de empregados domésticos. Na indústria 
têxtil representam de 70% a 80% dos trabalhadores (Lee, 2007, p.6), na 
construção 80% (de trinta milhões de trabalhadores da construção), na 
indústria química e na mineração 56% (China Daily, 28/11/2006). 47,5% de 
todos os trabalhadores migrantes são mulheres, mas nos centros de pro-
dução para o mercado global são ainda mais: em Shenzen, por exemplo, 
perfazem 65,6%.

9 Números fornecidos por Chen Xiwen, consultor financeiro para o governo central chi-
nês, consultar China Daily, 25/10/2006. Chen escreve que este é um período de transição e 
que os mingong vão finalmente tornar-se moradores citadinos por direito.
10 O Departamento Governamental do Trabalho espera cinquenta milhões de novos mo-
radores urbanos entre 2006 e 2010, segundo o China Daily, 10/11/2006. Além disso, há 
milhões de pessoas atualmente a perder os seus empregos na sequência das reformas em 
empresas estatais.
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A migração tem muitas caras: residências temporárias em pequenas 
cidades perto das aldeias de origem, emprego em grandes projetos in-
fraestruturais, circulando entre fábricas globais e a agricultura familiar, 
migração constante de um canteiro de obras para o próximo, colheitas 
sazonais, trabalho nas minas. Mas também há um êxodo rural devido à 
perda ou expropriação das terras familiares, com a subsequente migração 
para a cidade. Alguns mingong saem por períodos de meses para trabalhar, 
mas retornam ao trabalho familiar na altura da colheita. Outros ficam na 
cidade por períodos mais longos, dois ou três anos, sem nunca visitarem as 
suas famílias. Aparte os trabalhadores migrantes vindos das zonas rurais, 
há também muitos com um hukou de uma cidade pequena que se deslo-
cam para centros provinciais ou para as áreas metropolitanas em redor de 
Pequim/Tianjin, para o delta do Yangtze e do rio das Pérolas, se consegui-
rem melhores trabalhos por lá. Nem todos os trabalhadores migrantes têm 
origem rural.

Condições e problemas

As condições de trabalho e de vida dos mingong são bastante diversas, de-
pendendo do setor, das suas competências e experiência profissional. A 
maioria das vezes o seu primeiro trabalho é precário, mal pago ou perigo-
so. Frequentemente conseguem-no através de pessoas da sua aldeia que os 
ajudam na chegada à cidade. Se um mingong vai trabalhar na construção, 
numa fábrica ou como segurança depende parcialmente do setor em que 
outras pessoas da sua região trabalham. Depois das primeiras experiências 
os mingong tentam encontrar trabalhos melhores, com rendimento fixo e 
contrato de trabalho. Muitas vezes a única forma de o conseguirem é atra-
vés de (caros) programas de formação. O China Daily dá alguns exemplos 
(20/1/2006): um homem de 30 anos de Henan começou como segurança 
em Pequim para bancos e edifícios públicos antes de encontrar um traba-
lho na gestão de instalações. Um homem de 29 anos de Shanxi também 
começou como segurança, depois se tornou técnico de ar-condicionado 
e estafeta expresso antes de ter encontrado trabalho no marketing. Uma 
mulher de 25 anos de Shanxi trabalhou como empregada doméstica para 
mulheres idosas e atualmente prepara os exames para conselheira legal. As 
coisas obviamente não sucedem dessa maneira para toda a gente. 
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O principal propósito da migração é econômico. Os mingong traba-
lham em fábricas, canteiros de obra, casas e minas, porque ali ganham 
mais do que na agricultura ou no trabalho casual na aldeia de origem. Mas 
mesmo quando os salários locais são mais ou menos os mesmos que nas 
cidades – o que pode acontecer, sobretudo nas províncias orientais – há 
ainda outras razões para migrar: os jovens também querem escapar de 
casa, ver o mundo e fugir do controle da família. As condições de trabalho 
e de vida na cidade para os mingong são bastante precárias. 

Salários baixos e por pagar

Os salários aumentaram nos últimos anos, mas acompanhando com difi-
culdade a inflação11. Nas fábricas do mercado global, os salários rondam os 
mil Yuan (cerca de cem Euros) por mês para trabalhadores não-especiali-
zados trabalhando de dez a dozer horas por dia, com um ou dois dias de 
folga por mês. Nas fábricas de fornecedores e nos serviços os salários são 
menores. Os salários mínimos foram aumentados nos últimos anos, mas 
as empresas não pagam esses valores. Oficialmente o salário mínimo está 
entre trezentos e oitocentos Yuan, dependendo da região12. Muitas vezes os 
trabalhadores migrantes têm de pagar taxas a agências de trabalho ou um 
depósito à empresa empregadora, que usa esse mecanismo para impedir 
os trabalhadores de deixarem o trabalho subitamente quando descobrem 
um melhor.

Um grande problema é o não pagamento de salários. Uma investiga-
ção do Gabinete Nacional de Estatística Chinês revelou que de trinta mil 
trabalhadores entrevistados, 20% tinham recebido o salário com atraso 
ou um pagamento parcial. Em média os trabalhadores esperavam quatro 
meses antes de receberem os salários (China Daily, 27/10/2006). Outra in-
vestigação mostrou que três em cada quatro mingong tinha problemas em 

11 Em algumas áreas, especialmente nas fábricas em Zonas Econômicas Especiais, as re-
munerações efetivamente aumentaram cerca de 20% em termos reais entre 2005 e 2007. 
Desde então a inflação aumentou: em maio de 2008, ficou entre 8% a 9%.
12 Aumentou de novo em 2008 e, atualmente (agosto de 2008), vai até mil Yuan, depen-
dendo da região. Para a lista de salários mínimos, ver China Labor Watch: <http://www.
chinalaborwatch.org/2007wagestand.htm>
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receber o salário completo. Muitas vezes os salários não são pagos durante 
meses, eventualmente muitos trabalhadores não recebem a quantia total 
(Lee, 2007, p.164). O não pagamento de salários é de tal maneira generali-
zado que em alguns setores é considerado a norma. Enquanto as empresas 
oferecem estadia e alimentação, os mingong continuam a trabalhar, mes-
mo não sendo pagos. Se param de trabalhar, não comem. Sobrevivem ape-
nas porque na maioria das vezes conseguem um lugar para ficar através da 
empresa, e intermitentemente recebem pagamentos parciais dos salários. 
Além disso, os mingong sabem que se tudo der errado, podem sempre vol-
tar para a aldeia natal, onde a família cultiva um pedaço de terra.

Más condições de trabalho

Seja na fábrica ou no canteiro de obra, trabalhadores frequentemente tra-
balham de dez a doze horas, ou mais, todos os dias. Muitos trabalhadores 
querem fazer horas extraordinárias, porque de outra forma os salários são 
demasiado baixos para enviar uma parte para a família. Especialmente 
quando há muitas encomendas, os trabalhadores são obrigados a fazer 
horas extraordinárias noite adentro. Em alguns setores trabalha-se sete 
dias por semana, sem folgas; noutros setores há somente um dia de folga 
por mês. Os trabalhadores só aguentam esse ritmo por escaparem para o 
campo periodicamente – sem salário nesses dias –, ou por simplesmente 
mudarem de trabalho, conseguindo algum tempo para relaxar entre um 
e outro. 

Alguém que queira ganhar o máximo possível em poucos anos, antes 
de voltar para o campo, pode arriscar-se a entregar a sua força de trabalho 
de forma muito mais casual que alguém que sabe ter de passar as próximas 
décadas numa fábrica. E o regime laboral repressivo, com as suas medidas 
disciplinares degradantes para violações dos regulamentos – Lee chama-
lhe o “‘despótico’ regime de produção” (Lee, 1998) – pode ser suportado 
apenas por um tempo limitado. Horários de trabalho longos, sanções, au-
sência de contrato de trabalho e muitas outras condições violam a legis-
lação laboral chinesa, mas as administrações locais em muitos casos não 
agem, não querendo incomodar potenciais investidores ou pôr em causa 
os lucros patronais.
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Muitos acidentes

O ritmo de trabalho extenuante, sem intervalos, a falta de sono, maquina-
ria velha e defeituosa, ausência de instruções ou manutenção, ou o simples 
ignorar dos procedimentos de segurança para alcançar as metas de pro-
dução justificam o número elevado de acidentes com ferimentos pessoais. 
São bem conhecidas as cinco mil mortes nas minas (2006). A maioria delas 
deve-se a normas de segurança pouco exigentes. O número total de mor-
tes em acidentes de trabalho andava por volta de cem mil em 2005 (Der 
Spiegel, 13/9/2006). Além dos ferimentos e vítimas evidentes, há também 
formas “escondidas”, como aqueles trabalhadores que constantemente 
desmaiam ou acabam por enlouquecer por não conseguir aguentar o stress.

Ausência de proteção social

Só 23% a 30% de todos os trabalhadores migrantes em companhias priva-
das têm contratos de trabalho (Lee, 2007, p. 42; ver acima, também). O Chi-
na Daily fala de 40% em trinta mil entrevistados (China Daily, 27/10/2006). 
Consequentemente muitos não têm plano de reforma ou seguro de saúde. 
Em caso de doença ou de acidentes os empregadores por vezes pagam os 
custos, em casos menores, mas não querem tomar responsabilidade depois 
de acidentes maiores e por doenças ocupacionais crônicas resultantes, por 
exemplo, da exposição a químicos tóxicos. Nesses casos os trabalhadores 
migrantes arcam eles próprios com os custos, sendo que muitas das vezes 
não o conseguem fazer. Todos os bens da família são gastos – ou as pessoas 
afetadas simplesmente adoecem e morrem. Os trabalhadores migrantes 
têm direito a uma pensão caso tenham trabalhado na cidade por um tem-
po determinado. Quando regressam ao campo podem reclamar as suas 
contribuições, mas apenas se o seus empregadores tiverem pago a segu-
rança social dentro do estabelecido pela lei – um inquérito Guangdong 
revelou que 73,8% de 1.500 trabalhadores migrantes não têm qualquer tipo 
de seguro social (2011). Isso deve-se à frequente rotação de trabalhos e ao 
fato das administrações locais aceitarem que as empresas registrem apenas 
10 a 20% da sua força de trabalho na segurança social – e que não registrem 
todos os trabalhadores, como a lei obriga (Lee, 2007, p. 47).

China-em-revolta.indd   49 07/10/2014   13:14:52



50 china 

Más condições de vida

Muitos trabalhadores migrantes vivem em conjuntos habitacionais super-
lotados, sem espaço privado. Devido ao seu estatuto de hukou rural, esses 
trabalhadores não têm direito a um apartamento na cidade. No mercado 
privado, os apartamentos são demasiado caros, então acabam por viver 
em dormitórios. Durante a aplicação das Zonas Econômicas Especiais e 
outras áreas industriais, as administrações locais construíram complexos 
de dormitórios que eram alugados às administrações fabris. Ainda assim 
muitas empresas começaram a construir os seus próprios dormitórios em 
terrenos da empresa. Nos canteiros de obra constroem-se casas de tijolo 
para os trabalhadores – a serem demolidas posteriormente quando o proje-
to construtivo é concluído. 75% a 80% dos mingong vivem em dormitórios, 
em quartos de 26 metros quadrados que alojam em média doze pessoas 
(Lee, 2007, p. 57). As condições dos dormitórios são bastante diversas, indo 
de barracas sem chuveiros nem água quente a prédios limpos, com quartos 
comuns. Os dormitórios oferecem alojamento para os empregados, mas 
têm também outras funções: além de reduzirem os custos de reprodução 

– o que também beneficia os mingong – permitem às administrações das 
empresas controlar os trabalhadores e estender facilmente a jornada de 
trabalho, ao ter os trabalhadores constantemente disponíveis. Além disso, 
também podem evitar que trabalhadores descontentes procurem trabalho 
noutras empresas. Pun e Smith chamam a isto o “regime de trabalho dor-
mitório” (Pun & Smith, 2007).

Isolamento e discriminação

Ausentes de casa e em situação precária na cidade, muitos trabalhadores 
migrantes acabam por se sentir isolados. Muitas vezes os seus companhei-
ros ficaram na aldeia ou trabalham noutra cidade. Até há pouco tempo 
os filhos de mingong não podiam frequentar as escolas urbanas e as taxas 
altas impedem-nos de se inscreverem noutras escolas, portanto muitos 
mingong deixam os seus filhos em casa, na região de origem. Crescem com 
os avós ou outros parentes, muitas vezes vendo os seus pais apenas uma 
vez por ano, no Ano Novo Chinês. Entretanto em algumas cidades como 
Pequim foram montadas escolas privadas de baixo custo para mingong. Na 
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cidade os mingong são ainda discriminados pelo Estado, apesar da situa-
ção ter melhorado nos últimos anos.

Até há pouco tempo aos mingong apenas se permitiam alguns trabalhos 
manuais nas cidades, em parte porque os melhores trabalhos estavam re-
servados para os trabalhadores urbanos despedidos das empresas estatais. 
Recentemente essas restrições foram abolidas – o que não significa que 
o privilégio dos trabalhadores urbanos se tenha diluído completamente. 
Os trabalhadores mingong continuam a ser rejeitados em muitas cidades 
por vários setores da população urbana. Durante muito tempo a mídia 
alimentou esses sentimentos ao apelidar a migração de vadiagem cega13. 
O tom das reportagens mudou, entretanto, com muitos jornais a enfatizar 
a importância dos mingong para a construção da “economia de mercado 
socialista”, ainda assim a sua estigmatização e discriminação estão longe 
de ter acabado.

Entre a cidade e a aldeia

Apesar dos muitos problemas, a migração para as cidades continua, não 
se colocando, para muitos, a alternativa de ficar na aldeia. Esta continua 
a funcionar como “casa”, o seu lugar de identificação emocional, mas sem 
possibilidades de um rendimento econômico razoável ou perspectivas de 
futuro. Como resultado os trabalhadores migrantes balançam entre as 
saudades de casa e o desejo de fuga, entre uma vida previsível e ordeira na 
aldeia, ou a vida “moderna”, aventurosa, na cidade. Essa tensão leva muitos 
jovens migrantes a alternar períodos de trabalho na cidade com regressos 
regulares à aldeia quando não têm trabalho (ou simplesmente se fartaram 
da cidade), ficando apenas até a aldeia se tornar de novo aborrecida, reco-
meçando o ciclo da migração. Esse dagong, trabalho assalariado para um 
patrão na cidade, não constitui na verdade uma migração definitiva, mas 
uma existência dupla entre mundos rurais e urbanos.

Três coisas desempenham um papel decisivo no imaginário mingong 
(como no de muitos camponeses): 1. a pobreza no passado (nos anos 1970 

13 Recebiam o nome de mang liu, 盲流, literalmente: vagabundeando às cegas; o som é 
semelhante a liu mang, 流氓: rufia.
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e inícios dos anos 1980); 2. as condições duras na atualidade, apesar da 
melhoria da sua situação material; e 3. o sonho de começar um negócio 
ou loja na aldeia para escapar o trabalho rural e fabril (Lee, 2007, p. 221). 
Apenas uns poucos alcançam este último objetivo14 . Dada a sua memória 
de períodos de pobreza e a debilidade da sua corrente situação material, a 
posse da terra pelos mingong, a que qualquer pessoa com um hukou rural 
tem direito, é particularmente importante.

Para muitos mingong essa terra é ainda uma garantia de subsistência. A 
aldeia é o seu lugar de reprodução social, é onde se casam, onde os filhos 
nascem e crescem, é para onde voltam para recuperar forças e conseguir 
um rendimento de subsistência em tempos de desemprego. A terra é um 
tipo de segurança social informal, outra razão pela qual não a querem 
abandonar e mudar-se permanentemente para a cidade (Pun & Li, 2008, p. 
42). Outros voltam também para tomar conta das suas crianças ou idosos.

Os níveis de rendimento no campo variam, sobretudo quando com-
parados a regiões costeiras, à China central e ao oeste. O dinheiro dos 
mingong pode ser necessário para uma casa, para uma escola melhor, ou 
para comida, chegando na maioria das vezes a representar dois terços do 
rendimento doméstico (Lee, 2007, p. 210). Os camponeses têm de procu-
rar empregos adicionais e trabalho sazonal para ganhar algum dinheiro, 
ainda assim, para muitas famílias rurais o dagong é uma necessidade para 
responder a todas as despesas domésticas.

Os maiores custos são: 1. a educação das crianças, de modo a que a 
próxima geração tenha melhores possibilidades de ascensão social, 2. cui-
dados com familiares doentes e 3. construção de uma casa. A educação e 
a saúde fazem parte dos serviços que foram mercantilizados; para muitas 
pessoas, sobretudo no campo, tornam-se extremamente dispendiosos. Há 
várias razões para a construção de uma casa, as velhas habitações são pe-
quenas, insalubres e frágeis, pelo que muitos querem construir uma casa 
de tijolo e cimento. A nova casa é também um símbolo da ascensão social 
da família e uma precondição para que se consiga casar os filhos homens. 
É também onde os mingong querem viver quando envelhecem.

14 É um fenômeno conhecido também na Europa: trabalhadores rurais migrantes que se 
deslocam para áreas industriais pensando que poderão acumular em alguns anos dinhei-
ro suficiente para, por exemplo, construir uma casa ou abrir um negócio. Só alguns con-
seguem concretizar o seu sonho.
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O que quase todos os trabalhadores migrantes têm em comum é essa 
oportunidade de se retirarem para a aldeia. Estão apenas semiproletari-
zados, a sua identidade enquanto camponeses e trabalhadores é confusa 
(Pun, 2005, p. 20). Eles não se veem como parte da classe trabalhadora 
ou enquanto trabalhadores (gongren) porque os termos descrevem a velha 
classe trabalhadora urbana e têm um carácter excludente. Concebem-se 
como camponeses (nongmin), trabalhadores rurais (nongmingong) ou tra-
balhadores migrantes (wailaigong). Muitos camponeses e trabalhadores 
migrantes veem-se como “atrasados” ou “supersticiosos”, como um obstá-
culo à construção de um estado socialista, porque têm ainda internalizada 
a imagem de inferioridade do camponês. 

Ainda assim, em contraste com os trabalhadores urbanos despedidos 
das empresas estatais, os mingong não estão desesperados nem em disputa 
com o passado. Veem o progresso e acreditam num futuro melhor – apesar 
do cotidiano duro, da exploração nas fábricas, o esvaziar das aldeias, da 
corrupção dos quadros e da repressão. Essas experiências geram raiva e 
vontade de lutar contra a discriminação.

Migrar e trabalhar em diferentes regiões, setores e profissões, criaram 
uma diversidade de sujeitos, como os trabalhadores da construção, as tra-
balhadoras domésticas, os operários industriais ou dagongmei (ver abaixo). 
Os trabalhadores migrantes estão ainda longe de ser uma nova e unificada 
classe trabalhadora, mas isso pode mudar a partir das lutas sociais.

Lutas e coesão social

Os mingong organizam seu cotidiano através de ligações informais e afi-
nidades, com pessoas das suas aldeias de origem e mais tarde com novas 
amizades feitas na fábrica, no canteiro de obra ou no dormitório. Usam 
essas redes para conseguir ajuda financeira, apoio emocional, informação 
sobre o mercado de trabalho e para comunicar com as suas famílias “na 
terra”, por vezes também para organizar atividades culturais como grupos 
musicais ou escolas privadas para os seus filhos. No local de trabalho essas 
ligações têm um papel importante nos conflitos cotidianos, na luta por 
folgas, no ralentar do trabalho, na resistência contra o despotismo fabril e 
no uso das chamadas “armas dos fracos” (Pun, 2006, p. 195).

Quando os mingong trabalham na construção, muitas vezes toda a 
equipe é da mesma aldeia. Os recrutadores, capatazes e subempreiteiros 
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são também muitas vezes trabalhadores migrantes. Nas fábricas a com-
posição é mais fluída, as ligações mais soltas, formam-se e quebram-se 
com mais facilidade, em parte devido à rápida rotação laboral (Lee, 2007, 
p. 196).

Para organizar as lutas estas estruturas sociais baseadas no local de ori-
gem – sejam fundadas na família, aldeia, província ou numa organização 

“mafiosa” – são muitas vezes insuficientes para resistir aos patrões na linha 
de produção ou ao nível da empresa. Os trabalhadores migrantes, vindos 
de diferentes províncias chinesas, têm ainda a ultrapassar os muitos res-
sentimentos e racismos entre migrantes, baseados nas diferentes origens, 
idiomas, tons de pele, origem social e cultura15.

Os mingong têm estado envolvidos em diversas lutas. Em 2005 hou-
veram cerca de 10,000 greves só na província de Guangdong (New York 
Times, 19/12/2006). Lee analizou as lutas em Shenzhen, Guangdong, que 
levaram a protestos, e a procedimentos legais de mediação. A maioria refe-
ria-se a 3 questões: 1. salários atrasados, reduções ilegais de salário e rendi-
mentos inferiores ao salário mínimo; juntas estas demandas constituíram 
cerca de dois terços dos casos que acabaram no Gabinete do Trabalho; 2. 
medidas disciplinares, excessos e ofensas contra a dignidade dos trabalha-
dores; 3. despedimentos (Lee 2007, p. 164)

Os protestos surgem geralmente ao nível empresarial, raras vezes a ní-
vel local. Por vezes uma luta começa por contágio, encorajada por greves 
noutras companhias. A informação sobre as lutas passa no boca-a-boca, 
através de contatos pessoais com trabalhadores de outras empresas (por 
exemplo, gente da mesma aldeia), ou porque os trabalhadores e ativistas 
se encontram ao apresentar reclamações no gabinete do trabalho ou no 
sindicato. Os dormitórios não permitem somente o controle dos trabalha-
dores, são também o terreno onde os trabalhadores desenham afinidades 
e formam redes, trocam informação sobre as tácticas patronais, discutem 
alterações nas leis laborais, os próximos passos a tomar e as formas mais 
efetivas de protesto. Também as cantinas e as alas hospitalares para aci-
dentes industriais dão lugar a esses encontros.

15 Isso tem menos a ver com as minorias étnicas, que constituem cerca de dez por cento 
da população da China. A maioria vive no oeste da China (Xinjiang, Xizang...), no sul 
(Yunnan) e no norte (Neimenggu). Entre os mingong, as divisões em diferentes grupos de 
dialetos e línguas da etnia chinesa Han são mais relevantes.
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Querelas administrativas e legais nos gabinetes do trabalho e tribunais 
desempenham um papel ambivalente, entre a pacificação e a radicalização 
das lutas. Muitos trabalhadores começam por se referir à legislação por 
estas definirem padrões muitas vezes superiores às condições reais dos tra-
balhadores. As leis laborais chinesas aproximam-se do padrão da Europa 
Central, mas são sistematicamente ignoradas. Por isso, quando os traba-
lhadores se dão conta da situação legal, o seu destino deixa de ser parte de 
uma “miséria generalizada” ou “fruto do azar”, mas uma afronta legal, o 
que joga um papel mobilizador nos protestos (Lee, 2007, p. 174).

Os protestos são, ainda assim, menos sobre a ilegalidade formal da situ-
ação e mais sobre a necessidade de melhorar as condições de vida. Quando 
os trabalhadores se dão conta que as administrações locais, tribunais e co-
mitês arbitrais apenas discriminam, intimidam ou ridicularizam as suas 
demandas; quando convivem com o desleixo dos responsáveis públicos, a 
intervenção dos patrões e a corrupção, eventualmente uma escalada nas 
greves e nos bloqueios acaba por acontecer. 

Muitas vezes as lutas não vão tão longe. Muitas terminam cedo por vá-
rias razões. Por um lado os mingong não podem aguentar batalhas longas. 
Sem nenhuma reserva financeira, cedo precisam encontrar um novo tra-
balho. No caso de conseguirem um, deixa de lhes ser possível continuar a 
luta coletiva com o antigo empregador, devido às longas jornadas laborais 
e os regimes restritos dos dormitórios. Se não conseguem um novo tra-
balho, voltam para a aldeia – muitas vezes a centenas ou milhares de qui-
lômetros de distância – onde têm o apoio familiar, mas estão demasiado 
distantes para continuar a participar na luta.

Além disso, conexões duradoras ou estruturas organizacionais que po-
deriam sustentar um conflito mais longo raras vezes se desenvolvem nas 
lutas. No momento de protesto há uma solidariedade e um sentimento 
comunal que termina com o fim da luta (ou o fechamento da fábrica) por-
que cada um segue o seu caminho. Ficam as ligações locais, que ajudam 
na procura de um novo emprego ou no regresso a casa. Muitos ativistas 
que de outra forma teriam continuado a luta acabam por desistir. Notoria-
mente, as lutas dos funcionários públicos contra a reestruturação e despe-
dimentos acabam muitas vezes por ser mais duradoras por haver menos 
mobilidade desses trabalhadores, que têm uma residência fixa mesmo de-
pois do despedimento.

China-em-revolta.indd   55 07/10/2014   13:14:52



56 china 

Reação do Estado

Um fator que determina o fim de uma luta é a reação do Estado ou do em-
pregador. Muitas vezes a polícia, seguranças privados ou capangas atacam 
os trabalhadores quando não há um acordo para a desmobilização, sobre-
tudo se o empregador tiver as conexões certas na administração pública 
ou as formas de luta forem inaceitáveis para o Estado. Capangas e polícia 
normalmente isolam os alegados “líderes” dos protestos. Se uma adminis-
tração local quer livrar-se dos ativistas, estes acabam por ser enviados para 
campos de trabalho de “reeducação”, um ato burocrático simples, sem pro-
cesso jurídico, mas que implica uma pena de detenção e trabalho forçado 
de até três anos. As acusações mais sérias levam a audições em tribunal e à 
prisão em estabelecimentos prisionais do Estado. As poucas tentativas de 
organizar sindicatos mingong independentes foram esmagadas dessa for-
ma, com os organizadores presos ou mandados para campos de trabalho.

As lutas dos mingong, dos trabalhadores urbanos do Estado (gongren) 
e dos desempregados (xiagang) partilham algumas semelhanças, como as 
referências à legislação, a fragmentação dos trabalhadores e o ativismo lo-
calizado, a sua organização a partir das comunidades habitacionais ou dos 
dormitórios, a repressão no caso de a luta escapar às fronteiras da empresa 
e a prisão dos ativistas. Organizações clandestinas são brutalmente repri-
midas, mas as demandas de lutas (isoladas) são atendidas – pelo menos 
formalmente; todas as promessas de melhoria de condições serem real-
mente cumpridas é outra questão. 

De forma mais evidente, em ambos os casos – dos mingong e dos tra-
balhadores do Estado – podemos observar a intervenção das autoridades 
locais e do Estado central, à primeira vista contraditória, mas que acaba 
por revelar-se complementar. A descentralização do Estado socialista no 
decurso das reformas, a elevação das administrações locais à gestão de 
centros de lucro na nova economia de mercado socialista e o fortalecimen-
to das direções e proprietários das fábricas, ambos com ligações próximas 
aos quadros partidários locais e líderes administrativos, levaram à forma-
ção de uma classe de quadros e capitalistas que não se limitam ao orques-
trar do processo acumulativo, apropriando-se também de uma boa parte 
da nova riqueza que os mingong produzem com o seu trabalho. Esse pro-
cesso gera uma deslocação social massiva e provoca o espectro das revoltas 
de massa contra o novo regime de exploração – particularmente na China, 
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onde isso já aconteceu antes. Os estrategistas políticos do Partido Comu-
nista e do governo central promovem conceitos – ou ilusões – de Estado 
de Direito, legislação social, controle democrático, a nível local e não só. 
Alguns desses conceitos tomaram já a forma de nova legislação, celebrados 
pela propaganda do Estado como parte da sua “Sociedade Harmoniosa”.

Para proletários furiosos e pequenos camponeses, as leis e conceitos 
sociais do Estado central são um importante ponto de referência, enquan-
to a administração local acaba por ser o alvo principal dos protestos. Ao 
Estado interessa esta ordem das coisas, pois lhe permite manter a sua legi-
timidade, não enfrentando diretamente as exigências das massas quanto à 
melhoria das suas condições de vida. Por outro lado, o Estado central aca-
ba por tentar aumentar o seu controle sobre os movimentos migratórios, 
procurando mitigar a situação tensa dos mingong nas cidades.

Tem havido tentativas de integração dos trabalhadores migrantes, por 
exemplo, na permissão da assistência por sindicatos do estado ou ONGs. 
Conseguem atenção e apoio nos media oficiais, através de grupos de di-
reitos laborais, ativistas (sobretudo de Hong Kong) e até de gabinetes do 
Estado. As elevadas taxas locais para mingong foram abolidas pelo governo 
central em 2001. Em janeiro de 2003 o Estado eliminou também a exclusão 
dos mingong de certos trabalhos urbanos, criticou os salários em atraso e 
as reduções salariais ilegais e exigiu um melhor acesso das crianças min-
gong a escolas urbanas sem taxas discriminatórias. Também em 2003 a lei 
de vadiagem mudou e as detenções ilegais foram proibidas. Antes a polícia 
acusava frequentemente trabalhadores migrantes de vadiagem e enviava

-os para campos de trabalhos forçados. Em Xangai e Shenzhen novos car-
tões de identificação eletrônica foram emitidos, contendo dados pessoais 
e estatuto de residência. Os cartões podem ser usados nos gabinetes locais 
de forma a se usufruir de apoio social, planejamento familiar, educação etc. 
Na linguagem do Estado, trata-se “gestão populacional” (Shenzhen Daily, 
9/2/2007; China Daily, 27/12/2006). O objetivo é controlar os movimentos 
migratórios e o uso dos serviços públicos pelos migrantes. Algumas restri-
ções sobre trabalhadores migrantes foram levantadas, de forma a mitigar 
tensões sociais derivadas da pobreza, da falta de tratamento médico e de 
acesso aos estabelecimentos de ensino.

Algumas cidades, como Pequim, discutiram a abolição do hukou. De 
acordo com o South China Morning Post o Gabinete de Segurança Pública 
está a preparar um plano para a supressão faseada dos vistos de residência 
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de forma a acabar com a discriminação dos migrantes (SCMP, 21/1/2007). 
Na província de Yunnan a abolição do velho sistema de hukou já foi anun-
ciada. Isto não quer dizer que a discriminação tenha acabado: os mingong 
ainda são mais mal tratados, têm de pagar taxas mais altas e sofrer a arro-
gância, falta de escrúpulos e corrupção da administração local.

E agora?

Antes de mais, tudo depende da gestão que o regime fizer da crise. De for-
ma a assegurar a sua própria legitimidade e sobrevivência, o regime tem 
de “controlar” a corrupção e aumentar a eficiência do governo. Relações 
de trabalho mais formalizadas e institucionalizadas, tribunais e leis mais 
fortes poderiam levar os conflitos sociais a aprofundar caminhos burocrá-
ticos. Mas será que vai funcionar?

Os mingong continuam a desempenhar um papel importante nas cida-
des. São a seção da sociedade mais dinâmica e móvel. Em algumas cidades 
chegam a perfazer um quarto da população total. Em Xangai dezessete 
milhões de pessoas têm um hukou local, mais quatro a cinco milhões de 
migrantes (China Daily, 13/1/2007). Em Shenzhen três milhões de habi-
tantes “permanentes” disputam a cidade com seis milhões de mingong 
(Shenzhen Daily, 9/2/2007)16 . Não é claro quanto tempo podem continuar 
a viajar regularmente entre cidade e campo, ou se irão poder assentar na 
cidade permanentemente e vencer as suas demandas sociais.

Capitalistas chineses e estrangeiros queixam-se já sobre reduções no 
trabalho e aumentos nos salários. Um cientista da Academia de Ciências 
Sociais da província de Guangdong descreveu as melhorias dos salários 
e condições de trabalho dos trabalhadores migrantes na província. O 
salário mensal para trabalho não-especializado aumentou de 750 Yuan 
(2004) para 890 Yuan (2005), para trabalho especializado de 1.600 Yuan 
para 2.000 Yuan. O padrão dos dormitórios de empresa também melho-
rou, com a instalação de aparelhos de ar-condicionado e quartos para ca-
sais. Empregadores que não podem ou não querem pagar essas melhorias 

16 Outras fontes apontam para dez milhões de trabalhadores fabris em Shenzhen 
(migrantes) numa cidade de doze milhões de habitantes.
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deslocam-se para outras áreas, “menos desenvolvidas”. O salário mínimo 
– em Guangdong e na capital Guangzhou 780 Yuan, e 450 Yuan nas regiões 
rurais – também aumentou17 .

O futuro pode tanto ser de escalada como de contenção nas lutas dos 
mingong. Por um lado, as apreensões ilegais de terra fecham a válvula de 
segurança de subsistência rural e destroem o interior, retiro dos mingong 
em tempos de esgotamento e desemprego. Isso pode inflamar as lutas nas 
cidades. Em 2004 havia já quarenta milhões de camponeses que tinham 
perdido a “sua” terra e o movimento de “anexação” levara à expropriação 
de 3% das terras agrícolas, em favor de “novas zonas de desenvolvimento”, 

“parques tecnológicos” e “cidades universitárias” (Lee, 2007, p. 259). Entre-
tanto, o número de conflitos relacionados com despejos de apartamentos 
urbanos continuará a subir enquanto a bolha imobiliária continuar a au-
mentar e os quadros locais continuarem a ganhar fortunas com a cons-
trução de parques industriais e centros comerciais. Essa situação afeta os 
(antigos) trabalhadores citadinos do Estado, a braços com o desemprego 
e empregos precários, o que lhe rouba a única salvaguarda social restante 
após a reestruturação: o apartamento da empresa (que entretanto terão 
comprado ou que continuam a arrendar por um valor baixo). Isso, no en-
tanto, afeta igualmente muitos mingong, que são expulsos dos bairros ur-
banos mais centrais para bairros com infraestrutura precária  na periferia. 
Poderá isso significar o início de novas alianças?

A velha classe trabalhadora, uma minoria na China socialista, já estava 
em decomposição. Embora ainda hoje a maioria da população esteja prole-
tarizada, ou, pelo menos, semiproletarizada, isso levou à formação não de 
uma, mas de muitas classes trabalhadoras. Essas classes separadas têm de 
enfrentar a aliança de pessoal dos quadros, burocratas e capitalistas, for-
jada nos anos 1980 e 1990. Como é que as lutas de cada uma dessas classes 
de trabalhadores se irão desenvolver? Será que vão se unir? Que nível de 
poder social explosivo irão atingir? Ainda é cedo para dizer.

17 Ver nota de rodapé 11 para números atualizados.
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Setor da construção

2007

•	 Em julho, trezentos trabalhadores em greve foram atacados por ca-
pangas. Os trabalhadores trabalhavam num estaleiro de obras de uma 
central hidrelétrica na província de Guangdong. O ataque deixou mui-
tos trabalhadores feridos, um deles acabando por morrer no hospital. 
Os ataques continuaram mesmo após a chegada da polícia. Os tra-
balhadores começaram a greve porque tinham salários em atraso há 
quatro meses. A polícia acabou por prender o responsável do serviço 
de segurança da empresa e o encarregado da obra.

•	 Em agosto, a polícia impediu trezentos trabalhadores mingong da 
construção civil de marcharem em protesto para a Praça Tiananmen, 
em Pequim. O motivo do protesto era fraude salarial, dado que há um 
ano que não eram pagos. Na altura em que se reuniam para a manifes-
tação, a polícia chegou em ônibus. Forçaram os trabalhadores a entrar 
nos automóveis e os retiraram do local.

Fábricas

2004

•	 Empresas clientes dos Estados Unidos solicitaram ao fabricante de cal-
çado Stella de Taiwan a redução do horário trabalho, tentando evitar 
as críticas de organizações contra a exploração da mão de obra. Os tra-
balhadores não concordaram com a medida, uma vez que isso acarre-
taria cortes salariais. Um dos gerentes comentou posteriormente o se-
guinte: “nós não sabíamos que 100 Yuan é uma soma de dinheiro sig-
nificativa para os trabalhadores”. Milhares de trabalhadores de duas 
fábricas da Stella em Dongguan iniciaram greves e motins. Durante os 
distúrbios, foi destruída propriedade da empresa e houve gestores feri-
dos. A polícia reprimiu o tumulto e uma centena de trabalhadores foi 
presa. Dez trabalhadores foram alvo de processos em que foram acu-
sados de violência, destruição de propriedade, agressão física e assim 
por diante. Nas suas alegações, um dos advogados explicou assim o 
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contexto dos incidentes: há muito que os trabalhadores estavam furio-
sos e insatisfeitos com as condições insuportáveis nas fábricas. Onze 
horas de trabalho diário, seis dias por semana, má qualidade ou falta 
de alimentação, atraso no pagamento de salários. As sentenças foram 
relativamente moderadas. Todos os trabalhadores foram libertados 
até finais de 2004. Provavelmente, isso se deveu também à pressão de 
ONGs internacionais e fabricantes de calçado.

•	 Quinhentos trabalhadores de uma fábrica da Ricoh – um fabricante 
japonês de máquinas de escritório – entraram em greve em Shenzhen 
depois de um gerente japonês ter ofendido as trabalhadoras de forma 
obscena e as ter apelidado de deficientes mentais. A greve só foi cance-
lada depois de o idiota se ter desculpado no dia seguinte.

•	 Em Shenzhen, centenas de trabalhadores de um fabricante de artigos 
domésticos protestaram contra os planos de relocalização da fábrica 
para a área de Zhuhai, onde os salários são mais baixos, exigindo inde-
nizações e o pagamento das contribuições para a segurança social. No 
momento em que os grevistas tentaram se reunir em frente ao portão 
da fábrica, começaram escaramuças com os seguranças da empresa, 
que tentaram impedir os trabalhadores de sair da fábrica.

2005

•	 Em Shenzhen, três mil funcionários da Uniden Electronic (fabricante 
de telefones sem fio) abandonaram espontaneamente os seus postos em 
solidariedade com um colega de trabalho que se batera pelo direito de 
associação sindical. Tinha havido anteriormente várias greves curtas e 
discussões quanto à criação de um sindicato na empresa. Praticamente 
a totalidade dos dez mil trabalhadores aderiu à greve solidária. Foram 
levantadas exigências adicionais relacionadas com horas de trabalho, 
salários, instalações sanitárias e comportamento dos gestores. O foco, 
contudo, era a exigência de um sindicato autônomo. Na altura, isso era 
uma novidade na China. A administração reagiu com repressão: os 
grevistas foram trancados na fábrica e impedidos fisicamente de sair. A 
greve durou uma semana. Passada essa semana, os trabalhadores foram 
intimidados, os promotores da greve desapareceram e foram despedi-
dos muitos trabalhadores. Dois meses depois, a empresa anunciou a mu-
dança da fábrica de Shenzhen para a sua localização anterior em Laguna 
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(Filipinas), referindo-se explicitamente à greve. Apenas dois anos antes, 
a fábrica em Laguna tinha sido fechada e a produção mudada para Shen-
zhen devido aos menores custos da mão de obra na China.

•	 Em Shenzhen, mil trabalhadores de uma gráfica protestaram contra o 
excessivo horário de trabalho e os cortes salariais. O motivo da agita-
ção foi o anúncio, por parte da administração, do aumento do horário 
de trabalho de oito para dez horas diárias e reduções salariais para 
alimentação e alojamento. Até essa altura, comida e alojamento eram 
grátis. Os trabalhadores pararam o protesto logo que a administração 
retirou a ameaça de aumentar o horário de trabalho e prometeu a me-
lhoria da qualidade da alimentação na fábrica.

•	 Em Dalian, desencadeou-se uma série de greves em dezessete empre-
sas japonesas (coincidindo com protestos estudantis anti-Japão em 
Pequim e noutras cidades). As greves relacionavam-se com salários, 
alojamento e problemas com refeitórios. Os trabalhadores entraram 
em greve em momentos diferentes, tendo cada greve durado vários 
dias. A polícia interveio e prendeu líderes dos grupos.

•	 Em Shenzhen, três mil funcionários de uma fábrica de sofás saíram 
em protesto contra os cortes salariais e o racismo evidenciado pela 
administração. A fábrica pertence ao fabricante italiano DeCoro. O 
pagamento dos salários foi menor do que o esperado, o que levou dez 
trabalhadores a se queixarem. Foram despedidos e, quando tentaram 
entrar novamente na fábrica, foram espancados por gestores estran-
geiros. Algumas das vítimas tiveram que ser internadas no hospital. 
Os gerentes da DeCoro têm uma tendência óbvia para a violência. No 
início de 2007, centenas de trabalhadores da DeCoro entraram em gre-
ve depois de três dos seus colegas terem sido espancados. Os três tra-
balhadores haviam exigido indenizações mais elevadas.

2006

•	 Em Xiamen, trezentas trabalhadoras empregadas pela NEC Tokin Elec-
tronics entraram em greve depois de saberem que alguns dos produtos 
químicos utilizados eram tóxicos. Já tinham sofrido de diversos pro-
blemas de saúde atribuídos aos mesmos químicos. Exigiram melhores 
condições de trabalho e pagamentos adicionais para a medicação. A 
empresa concordou com as reclamações.
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•	 Em Dongguan, os trabalhadores do fabricante de brinquedos Merton 
protestaram durante dois dias contra os baixos salários e mau aloja-
mento. Os protestos começaram no dormitório propriedade da empre-
sa e transformaram-se em tumultos, aos quais aderiram depois mais 
de mil trabalhadores. Dezenas deles foram presos. O salário base es-
tava ao nível do salário mínimo oficial, mas havia outras obrigações 
legais (em relação às horas extra, folhas de vencimento, feriados, se-
gurança social) a não serem cumpridas. A comida da cantina era má, 
mas a empresa continuava a reter um quarto dos salários dos trabalha-
dores para alimentação e alojamento.

•	 Três mil trabalhadores da fábrica de móveis Siu Fung em Shenzhen – 
com capitais de Hong Kong – entraram em greve contra o horário de 
trabalho excessivo e o tratamento degradante por parte da empresa. 
Tinham que trabalhar doze horas, embora não recebessem pagamento 
adicional. Para se ir ao banheiro era preciso pedir uma senha. Os segu-
ranças foram acusados de espancarem trabalhadores. Os trabalhado-
res marcharam até ao edifício do governo, mas foram bloqueados pela 
polícia, tendo havido confrontos.

•	 Em Guangzhou, mais de trezentos trabalhadores de um fabricante de 
calçado bloquearam a autoestrada em resposta ao atraso de três me-
ses no pagamento de salários. No dia anterior, a administração tinha 
comunicado via fax que a empresa estava falida. A polícia desfez o 
bloqueio montado na autoestrada.

2007

•	 Em Shenzhen, mais de 200 trabalhadores protestaram contra o fecha-
mento da Huangxing Light Manufacturing. A fábrica fechara de um dia 
para o outro e oitocentos trabalhadores perderam os seus empregos. 
Os trabalhadores bloquearam a fábrica e pediram ajuda à administra-
ção local a fim de obterem indenizações por parte da empresa. Tenta-
ram também bloquear uma estrada principal. Alguns foram presos, 
mas foram libertados logo depois de colegas de trabalho cercarem a 
esquadra da polícia. Alegadamente, o fechamento da fábrica fora de-
sencadeado pelo fato de que Walt Disney – o principal cliente – ter 
cancelado as encomendas no seguimento de a fábrica ter sido acusada 
de sobre-exploração.
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•	 Milhares de trabalhadores (na sua maioria mulheres) do fabricante de 
árvores de Natal de plástico Baoji Artefacts, em Shenzhen, desencade-
aram uma ação laboral contra horas de trabalho excessivas e despedi-
mento sem indenização. Os trabalhadores conseguiram resistir durante 
cinco horas a várias centenas de policiais que os tentavam dispersar. Só a 
forte chuva conseguiu dissolver a multidão. Uma grevista foi espancada 
pela polícia e cerca de cem pessoas foram temporariamente detidas.

•	 Em Agosto, milhares de trabalhadores de duas fábricas pertencentes à 
Feihuang Electronic, em Shenzhen, entraram em greve por vários dias 
e organizaram manifestações no exterior das instalações. Muitos dos 
trabalhadores foram presos. A fábrica é propriedade da empresa alemã 
CEAG AG, que produz baterias e carregadores para telefones móveis. 
Noventa por cento dos funcionários são mulheres das províncias do 
interior, como Sichuan, Hunan e Hubei. A administração da fábrica 
pedira-lhes para produzir mais noventa carregadores por hora. Caso 
não cumprissem essa meta, teriam que montar as unidades em falta 
depois do seu turno normal – caso contrário, o seu salário base so-
freria cortes. Os grevistas apresentaram as suas exigências por escrito, 
dirigindo-se à administração e ao centro de emprego local: aumentos 
salariais, subsídio noturno, segurança social de acordo com a lei, água 
potável na fábrica. A comissão laboral interveio e a administração pro-
pôs negociações. Essas negociações acabaram por se revelar difíceis, 
dado que os grevistas não queriam enviar delegados, temendo a re-
pressão que os seus representantes iriam enfrentar.

Dagongmei – irmãs do trabalho

“Na escola secundária, lemos um bocado de teoria marxista. Quando os 
professores explicavam a contradição entre as forças produtivas e as rela-
ções de produção na sociedade capitalista, mencionavam também a explo-
ração desumana dos trabalhadores. Nessa altura não sabíamos muito bem 
do que falavam. Mas, desde que vim para Shenzhen trabalhar, comecei 
a descobrir como os capitalistas oprimem e exploram os trabalhadores.” 
(Trabalhadora migrante em Shenzhen; Pun & Li, 2006)

A partir dos anos 1980 e 1990, quando a China se ia tornando a “banca-
da do mundo”, surgiram clusters industriais e zonas econômicas especiais 
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nas províncias da costa leste. Mais de cem milhões de pessoas, principal-
mente jovens, foram retirados do campo para essas novas áreas urbanas, 
ou foram forçados a ir porque esperavam ganhar salários mais altos e ter 
melhores condições de vida. Em especial nas regiões em volta da metrópo-
le do sul no delta do Iansequião e nas províncias de Fujian e Guangdong, as 
cidades transformaram-se em zonas industriais urbanas, estruturadas de 
acordo com as necessidades do sistema fabril e das bolsas de mercadorias 
internacionais.

Nas fábricas, os empregados são majoritariamente jovens migrantes ru-
rais. A sua vida difere grandemente daquela que gozava a antiga classe tra-
balhadora nos tempos do socialismo. Esses novos trabalhadores são muitas 
vezes chamados de dagongmei (irmãs do trabalho) e dagongzai (filhos do 
trabalho). A noção de gongren, com gênero neutro, – a ideia do trabalhador 
socialista sentado com o seu pacote de benefícios sociais iron rice bowl (tige-
la de arroz de ferro) – foi substituída por uma noção com gênero marcado 
que expressa seu status inferior com duplo sentido. Dagong equivale ao ter-
mo “fazer um trabalho”. Expressa um caráter fluido e marginal, e refere-se 
a um trabalho de auxiliar inferior para um capitalista privado, em contraste 
com gongzuo, que é o termo para um emprego a sério numa empresa estatal. 
A definição de pessoas como mei (irmã) e zai (filho) indica a sua condição 
como jovens trabalhadores inexperientes numa posição de subordinação. 
Combinados, os termos descrevem jovens trabalhadores migrantes como 
ajudantes e trabalhadores não qualificados, informais e desprotegidos. Ao 
mesmo tempo, são os trabalhadores empregados em fábricas viradas para 
o mercado mundial onde são produzidos bens de consumo para o mundo 
inteiro – que vão desde artigos eletrônicos a brinquedos e meias – e que têm 
um papel central nas cadeias de abastecimento internacionais. Então, o que 
pensam dagongmei e dagongzai sobre as suas vidas e o seu futuro?

Dois autores de Hong Kong – através de pesquisas e entrevistas com 
dagongmei – puderam fornecer uma imagem mais nítida das suas vidas 
como mulheres, migrantes e trabalhadores.

Ching Kwan Lee publicou uma análise de duas fábricas de produtos 
eletrônicos pertencentes à mesma empresa, uma situada em Hong Kong e 
outra em Shenzhen. Descreve como as dagongmei são sujeitas a um “regi-
me fabril despótico” nas unidades de produção do delta do rio das Pérolas, 
através de situações de vida precárias das mesmas dagongmei (Lee, 1998). 
Num livro posterior, demonstra como as dagongmei conseguem unir-se 
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e lutar contra a exploração e discriminação, apesar de, desde a década de 
1990, a sua condição precária quase ou nada ter se alterado. No livro em 
questão, analisa tanto as lutas dos trabalhadores migrantes em Shenzhen 
como as lutas dos trabalhadores do setor estatal do norte, na chamada 

“cintura do ferro” de Liaoning – e lança um olhar sobre as origens desses 
dois protestos separados (Lee, 2007).

Pun Ngai escolheu uma fábrica de produtos eletrônicos em Shenzhen 
como o ponto de partida do seu trabalho de investigação, descrevendo a 
vida dos trabalhadores recém-chegados (Pun, 2005). As relações de explo-
ração e de poder no regime fabril obrigam esses trabalhadores a ter de lidar 
com as condições de trabalho difíceis, jornadas de trabalho infindáveis e 
processos de produção perigosos ou tóxicos. Vivem em dormitórios so-
brelotados e num ambiente urbano hostil. Visto que são recém-chegados, 
têm primeiro que fazer novos amigos e aprender a se portar naquele meio. 
À semelhança de outros trabalhadores em outros pontos do globo, lenta-
mente aprendem a superar as divisões entre si e a enfrentar os ataques da 
administração, sendo as greves moderadas e as marchas as formas mais 
desenvolvidas de resistência na fábrica. Contudo, esse processo de capaci-
tação é lento e contraditório, caracterizado por muitos reveses e apenas su-
portável porque as “dagongmei” vão trabalhar para outras fábricas quando 
as condições se tornam inaceitáveis.

Recentemente, Pun Ngai publicou outro livro em colaboração com Li 
Wanwei, uma coleção de histórias de vida de dezesseis dagongmei com 
base em entrevistas com essas mulheres (Pun & Li, 2006). O livro refaz 
as suas biografias com todas as contradições inerentes: a necessidade de 
deixar a aldeia para ganhar dinheiro, por um lado, e o desejo de conhecer 
mais do mundo e de participar na vida urbana moderna, por outro; a fuga 
da aldeia e do longo braço da família patriarcal e, ao mesmo tempo, a espe-
rança de retornar à família, depois de alguns anos de trabalho, para casar 
e ter filhos. As mulheres jovens querem encontrar o seu próprio caminho, 
mas enviam boa parte dos seus salários para casa, uma importante contri-
buição para o rendimento familiar e motivo da melhoria da sua condição 
como mulheres no seio doméstico. Encontram formas de resistência a ca-
samentos arranjados, a encarregados despóticos e à ignorância e discrimi-
nação das administrações locais. Apesar de serem exploradas e oprimidas 
tanto pelo Estado socialista, como pelos capitalistas, novos e antigos, ten-
tam lutar pelo sonho de uma vida independente e segura.
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Ambos os autores mostram como está em processo a formação de uma 
nova classe trabalhadora, como as mulheres jovens lutam por novas opor-
tunidades e mantêm a crença em escapar às experiências terríveis por que 
as suas mães e avós tiveram que passar. Partilham-na com dagongmei de 
outros países asiáticos ou com as “maquiadoras” da América Latina.

Bibliografia

Lee, Ching Kwan, Against the law. Labor protests in China’s rustbelt and 
sunbelt, Berkeley/London, 2007.

Lee, Ching Kwan, Gender and the South China miracle. Two worlds of fac-
tory women, Berkeley/London, 1998.

Pun Ngai, Made in China. Women factory workers in a global workplace, 
Durham, 2005.

Pun Ngai & Li Wanwei, Shiyu de husheng. Zhongguo dagongmei koushu, 
Beijing, 2006 (Alemão: dagongmei – Arbeiterinnen aus Chinas Welt-
marktfabriken erzählen, Berlin, 2008)

Pun Ngai & Chris Smith, Putting transnational labour in its place: the dor-
mitory labour regime in postsocialist China, Work, Employment and So-
ciety, Vol. 21(1), 2007, p. 27–45.

Reeve, Charles & Xi Xuanwu, China Blues. Voyage au pays de ‘harmonie 
précaire’, Paris, 2008

China-em-revolta.indd   67 07/10/2014   13:14:53



China-em-revolta.indd   68 07/10/2014   13:14:53



 69

caPíTulo 4

A sobrevivência e as lutas coletivas dos 
trabalhadores nas empresas privadas do 
litoral chinês desde os anos 1990

hao Ren et al.

O capitalismo na China não atingiu o seu estágio atual num dia. As re-
formas pró-mercado começaram nas áreas rurais e progrediram gradu-
almente com o “Sistema de responsabilidade familiar”. A maioria das fa-
mílias camponesas recebeu os seus próprios lotes de terreno no início dos 
anos 1990. A produção de cereais aumentou devido a um número de fato-
res, incluindo o crescente entusiasmo dos camponeses, a acumulação de 
estruturas de armazenamento de água e o uso generalizado de fertilizantes 
químicos, pesticidas e biotecnologia. Os rendimentos dos camponeses au-
mentaram devido à subida dos produtos agrícolas. Mas os camponeses su-
bitamente autossuficientes não viram a sua vida melhorar imediatamente. 
Ainda que as necessidades básicas ao nível da alimentação e do vestuário 
fossem suportadas pelos seus rendimentos, os camponeses ainda necessi-
tavam de outros meios para fazer face às despesas familiares. No início da 
década de 1980, o desenvolvimento das Empresas Aldeãs havia propor-
cionado novas fontes de rendimento aos camponeses. No início dos anos 
1990, o desenvolvimento potencial da agricultura atingiu o seu limite e os 
aumentos de impostos e tarifas impunham um pesado fardo ao cotidiano 
dos camponeses. A primeira geração de trabalhadores migrantes emergiu 
a partir do enorme excedente de camponeses que confluíam nas cidades, 
durante o novo período de economia de mercado.

Em 1979, o governo central decidira criar ZEE (Zonas Econômicas Es-
peciais) em locais como Shenzhen, atraindo investimentos para estabelecer 
empresas. Esses lugares tornaram-se gradualmente os locais mais procura-
dos pelas primeiras gerações de trabalhadores migrantes das áreas rurais. 
Eram os verdadeiros “camponeses trabalhadores”. Alguns se tornaram 
operários em linhas de montagem fabris, alguns em estaleiros de cons-
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trução e outros ainda no setor dos serviços. A maioria permaneceu ligada 
à agricultura; trabalhar nas cidades era apenas uma forma de ganhar um 
dinheiro extra, pelo que não havia nada que não aceitassem, incluindo a 
alta intensidade do trabalho na fábrica, a insegurança laboral e os salários 
baixos. Não se integravam nas cidades e tinham de regressar ao campo por 
altura do seu casamento. As trabalhadoras femininas ficavam em casa du-
rante alguns anos até os seus filhos irem para a escola e depois regressavam 
ao trabalho para sustentar as suas famílias. Alguns tentavam abrir o seu 
próprio negócio com os rendimentos acumulados ao fim de alguns anos 
a trabalhar em outras localidades; alguns tinham de regressar à casa para 
se dedicarem novamente à agricultura quando se tornavam demasiado ve-
lhos para serem contratados nas fábricas.

Existiam geralmente laços de parentesco entre a primeira geração de 
migrantes para as cidades do litoral e as suas terras de origem no campo. 
É extremamente difícil encontrar documentos acerca das lutas dos traba-
lhadores migrantes no litoral antes da década de 1990, se é que elas algu-
ma vez existiram. Deixemos isso temporariamente de parte. Este artigo 
tem como tema a sobrevivência e as lutas dos trabalhadores migrantes 
nas cidades costeiras após a década de 1990. Os fatos referidos baseiam-
se antes de mais nas minhas experiências e observações de ONGs dedi-
cadas a questões laborais, bem como numa série de entrevistas com tra-
balhadores industriais do delta do rio das Pérolas. A formação da classe 
trabalhadora em empresas privadas das cidades costeiras, bem como a 
sua sobrevivência e lutas, estão altamente correlacionadas com a situação 
econômica em diferentes períodos, com o desenvolvimento industrial e 
as políticas governamentais. Este artigo resume a luta de classes em qua-
tro fases.

1992-2003

1992: os discursos do périplo meridional de Deng Xiaoping estimularam o 
desenvolvimento da economia capitalista chinesa. A sua afirmação “O de-
senvolvimento é a dura verdade” motivaram a classe burocrática e a nova 
classe proprietária a investir no desenvolvimento capitalista. Os investi-
mentos externos inundaram à China ao mesmo tempo em que as empresas 
privadas domésticas também começaram a se desenvolver. Cada vez mais 
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pessoas acorreram às cidades em busca de trabalho, ao mesmo tempo em 
que as contradições começavam a emergir nas zonas rurais.

as condições de sobrevivência dos trabalhadores

As condições dos trabalhadores nas zonas costeiras eram péssimas, nome-
adamente a estes níveis: 
1. O ambiente produtivo era mau, com muitas doenças profissionais e 

acidentes de trabalho, sendo o deflagrar de incêndios muito frequen-
te. As perdas provocadas por incêndios em investimentos externos e 
em Empresas Aldeãs representaram mais de metade das perdas totais 
provocadas por incêndios na província de Guangdong desde 1990. 
Entre janeiro e agosto de 1994, houve 869 incêndios na província 
de Guangdong, provocando 133 mortes e 153 feridos (Chuangyezhe, 
1994). A 19 de novembro de 1993, morreram 84 trabalhadores num 
incêndio na fábrica de brinquedos Zhili; a 13 de dezembro de 1993, 
61 pessoas morreram na fiação de Gaofu, na província de Fujian; a 16 
de junho de 1994, 93 pessoas morreram na fiação de Qianshan, em 
Zhuhai City; a 1 de janeiro de 1996, o incêndio na fábrica de produ-
ção de acessórios de Natal Shengli, em Shenzhen, provocou dezenove 
mortos e 37 feridos.18 Isso é apenas uma pequena parte dos relatos 
nos meios de comunicação social oficiais. A razão fundamental para 
tantos desastres laborais sérios era a total falta de consideração pelas 
vidas dos trabalhadores da parte dos gestores industriais mercená-
rios. Mas também porque a necessária regulação permanecia quase 
sempre inexistente, porque os governos namoravam desesperada-
mente os investidores.

2. Os salários eram baixos, calculados sobretudo à peça diária ou men-
sal, e os atrasos no pagamento não eram incomuns. O autor passou 
algum tempo numa cidade industrial do delta do rio Yangtze e pôde 
constatar que os trabalhadores da indústria de confecções de casacos 
recebiam apenas uma vez ao ano, sendo “emprestados” mensalmente 
apenas duzentos ou trezentos yuans (cerca de quarenta dólares) aos 
trabalhadores para cobrir as despesas essenciais. O restante seria pago 

18 Notícias sobre todos estes acidentes graves são fáceis de achar através de pesquisa online.
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apenas no final do ano. O problema era ainda pior na indústria de 
construção civil.

3. Os trabalhadores faziam frequentemente longas horas extraordiná-
rias, com pouco descanso e uma elevada intensidade laboral; as che-
fias eram severas e os trabalhadores frequentemente espancados e 
castigados. A legislação laboral que entrou em vigor a 1 de janeiro 
de 1995 era um mero pedaço de papel, virtualmente sem qualquer 
aplicação19.

as resistências ocultas

Ao longo deste período, marcado pelo desenvolvimento econômico e 
pela tentativa do aparelho de Estado em controlar os trabalhadores tan-
to quanto possível, foram impostas diversas restrições aos trabalhadores 
migrantes. A mais determinante de todas foi o Sistema de Regulação das 
Autorizações de Residência Temporária, cujo objetivo era identificar e ex-
pulsar todos os “três nãos” (sanwurenyuan, ou seja, sem cartão de iden-
tidade, sem cartão de residência temporária e sem cartão de autorização 
para trabalhar), enviando-os de volta para casa. Recorrendo a esse sistema 
de regulação, as autoridades policiais e os seguranças com elas relaciona-
dos extorquiram enormes quantidades de dinheiro dos trabalhadores mi-
grantes e provocaram incontáveis tragédias, legal ou ilegalmente, através 
de certificados de empresa, detenções, multas e trabalho forçado. Uma vez 
que não havia liberdade de movimentos para os trabalhadores migran-
tes e estes viviam no medo permanente de serem repatriados, assim que 
conseguiam um emprego permaneciam duradouramente nele, mesmo se 
mal pagos, desde que os rendimentos fossem mais elevados do que os pro-
porcionados pela agricultura nas suas terras de origem. Um trabalhador 
migrante descreveu a sua experiência em Shenzhen em 1992 da seguinte 
forma: “Em comparação com o rendimento máximo mensal de 30 ou 40 
yuan (cerca de cinco dólares) a trabalhar como agricultor na minha terra 
de origem, um rendimento mensal de 120 ou 130 yuan (cerca de dezoito 
dólares) como trabalhador migrante é muito melhor”.

19 No capítulo 4 do China Labour Bulletin (2010) se acha uma análise mais aprofundada da 
implementação dos direitos trabalhistas na China.
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Devido às razões acima mencionadas, as lutas da classe trabalhadora 
contra esta ordem produtiva assumiram frequentemente a forma de con-
flitos encarniçados entre a classe trabalhadora e os gestores. Tornou-se um 
fenômeno social bastante frequente as chefias agredirem e insultarem os 
trabalhadores durante o horário de trabalho, ao mesmo tempo em que 
os trabalhadores ameaçavam ou retaliavam contra as chefias importantes 
fora do local de trabalho. “Muitos dos funcionários administrativos e che-
fes maltratavam-nos, alguns chegavam a partir-nos as mãos ou os pés, mas 
acabavam inevitavelmente por receber o mesmo tratamento. Uma vez en-
contrei um patrão que era maldoso e nos tratava como insetos. Acabou por 
ser espancado precisamente como merecia. [...] Teria sido espancado até à 
morte se não tivesse conseguido fugir. [...] Os trabalhadores acabaram por 
deixá-lo ir porque apesar de tudo eram tímidos”, explicou um trabalhador 
migrante que veio para Shenzhen em 1992, entrevistado por outro autor. 
Outro trabalhador migrante disse: “Anteriormente o pessoal administrati-
vo era um conjunto de demônios maus que se enfureciam facilmente com 
os trabalhadores. Quando saiam do trabalho e caminhavam sozinhos em 
sítios escuros eram frequentemente vendados e atiravam-lhes coisas à ca-
beça e eram duramente espancados”. 

Devido a essas condições, a resistência dos trabalhadores parecia mui-
to escondida e indireta. Havia muitas histórias acerca de greves iniciadas 
por “associações provenientes das terras de origem” ou “gangues”. Por um 
lado, essas organizações informais desempenharam efetivamente algum 
papel na organização da resistência coletiva; por outro lado, era também 
evidente a falta de autoconsciência e confiança na força da classe – mesmo 
que uma greve fosse bem sucedida, isso não dependia apenas dos próprios 
trabalhadores, mas de um conjunto de fatores externos (como a interven-
ção dos gangues).

lutas coletivas

Ao longo deste período a maioria das lutas coletivas surgiu em empresas 
criadas por investimentos externos, que pagavam salários mais altos e con-
cediam mais regalias. As formas variavam. Um artigo publicado em 2000 
pelo Gabinete do Trabalho do Distrito de Longgang em Shenzhen City 
descrevia as várias formas de resistência dos trabalhadores ao longo deste 
período da seguinte forma: “A primeira situação eram as greves coletivas e 
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petições, a forma principal em todos os casos. A segunda situação consis-
tia na ultrapassagem das autoridades locais pelos peticionários. A terceira 
situação consistia na entrada coletiva nas instalações governamentais. A 
quarta situação consistia em desfilar e manifestar-se com palavras de or-
dem e cartazes. A quinta situação, vista mais frequentemente, consistia 
na interrupção coletiva do trabalho e na petição provocada pelo encerra-
mento da fábrica, legalmente decidida pelos tribunais” (Laodong Luntan, 
2000). 

A principal causa das greves eram os salários baixos, a retenção ou 
subtração dos salários, trabalho extraordinário obrigatório, a gestão selva-
gem etc. As estatísticas revelam que “em 1992, num total de 3.607 casos de 
queixas de trabalhadores de empresas de investimento externo recebidas 
pelo Distrito de Bao’an, em Shenzhen City, 1.114 eram relativas a salários 
baixos” (Ibid.). 

uma breve introdução ao movimento grevista nas empresas de investimento 
externo no delta do rio das Pérolas, de março a maio de 1993

De 31 de março a 5 de abril houve uma greve na subsidiária da Canon em 
Zhuhai City, dando início a uma série de greves (Gu, 1993). No espaço de 
75 dias, de 9 de março a 23 de maio, seguiram-se doze greves em Zhuhai 
City, com 7.263 grevistas envolvidos. Esse movimento grevista ocorreu so-
bretudo em empresas de investimento externo ou investimento de Hong 
Kong, Macau e Taiwan, nomeadamente empresas japonesas e taiwanesas. 
Em dez empresas onde ocorrera um total de doze greves, quatro perten-
ciam a japoneses, duas a taiwaneses, uma a um investidor de Hong Kong e 
outra a um de Macau, enquanto outras duas empesas eram subcontratadas 
por taiwaneses. Seis greves abarcaram todos os trabalhadores da respetiva 
fábrica. Todos os grevistas exigiram aumentos salariais e melhorias das 
suas condições de vida. Alguns exigiram aumentos salariais significativos; 
em três empresas os grevistas exigiram um aumento salarial de 50%. Diz-
se que os trabalhadores da Canon já desfrutavam dos rendimentos mais 
elevados e das melhores regalias entre todas as empresas de investimento 
externo em Zhuhai City. Tomando como referência o salário mensal, o ní-
vel mais baixo para os seus trabalhadores era de 620 yuans (cerca de 88 dó-
lares), o do pessoal administrativo era de 884 yuan (cerca de 126 dólares) e 
o mais elevado era de 1.300 yuans (cerca de 185 dólares; Ibid.). Mas porque 
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é que uma greve dessa amplitude ocorreu numa “fábrica tão boa”? Segun-
do as investigações levadas a cabo na época, havia várias razões possíveis:
1. A taxa de inflação era muito superior à dos aumentos salariais. O índi-

ce do Preço no Consumidor (IPC) em Zhuhai City no primeiro quar-
tel de 1993 chegou aos 22% e os trabalhadores estavam bastante insa-
tisfeitos, porque os aumentos salariais não ultrapassavam geralmente 
os 10%.

2. O ambiente de trabalho era mau e o trabalho extraordinário obri-
gatório era excessivo. Empresas privadas como a fábrica de calçado 
Qianshan, da Companhia Industrial Yutuan exigiam frequentemen-
te aos seus trabalhadores que fizessem horas extraordinárias. Houve 
quatro horas extraordinárias todos os dias na primeira quinzena de 
maio. Os trabalhadores tinham de trabalhar das sete às duas da ma-
nhã, exaustos e sem comer nada durante a noite. Esse tratamento levou 
460 trabalhadores a entrar em greve. Algumas das oficinas da empresa 
não tinham um sistema de ventilação, pelo que os gases nocivos colo-
cavam em perigo a saúde dos trabalhadores.

3. As condições de vida dos trabalhadores nalgumas empresas estran-
geiras eram bastante miseráveis. Apesar de o governo municipal de 
Zhuhai ter exigido que as empresas oferecessem alojamento apropria-
do aos seus trabalhadores antes de iniciarem a sua atividade, muitas 
empresas estrangeiras não o fizeram. Confrontados com rendas eleva-
das, os trabalhadores tiveram de se amontoar em péssimas condições. 
Um quarto úmido e sujo podia alojar mais de dez pessoas, amontoadas 
como sardinhas e não sendo raro duas pessoas partilharem uma cama 
de solteiro. Cada residente poderia ser obrigado a pagar de cinquenta a 
cem yuans (cerca de sete a nove dólares) de renda, enquanto os subsí-
dios de alojamento pagos pelas empresas não costumavam ultrapassar 
os vinte a trinta yuans (cerca de três a cinco dólares). Alguns traba-
lhadores queixaram-se da qualidade da comida servida nos refeitórios 
das empresas e das dificuldades no acesso à água. O resultado foi a 
mediação governamental dos conflitos: exigindo que os trabalhadores 
regressassem ao trabalho e negociassem depois; exigindo que as fá-
bricas alterassem as suas práticas inapropriadas ao mesmo tempo em 
que persuadiam os trabalhadores a abandonar as suas reivindicações 
salariais “ não razoáveis” (que eram superiores aos níveis do salário 
mínimo local); exigindo que as empresas ajustassem ou aumentassem 
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os subsídios de alojamento, de alimentação e de transporte. Essas in-
tervenções puseram rapidamente fim ao movimento grevista nessas 
empresas estrangeiras.

Os casos acima mencionados correspondem a lutas comparativamente 
bem sucedidas e positivas. Contudo, aquilo a que se assiste mais frequen-
temente são revoltas espontâneas e sem qualquer hipótese. 

2003–2007

A economia chinesa cresceu de forma acelerada após a entrada para a Orga-
nização Mundial do Comércio e a integração no capitalismo global. O in-
vestimento externo precipitou-se em direção à China, em busca de trabalho 
barato. O sistema tradicional hukou (Sistema de Registro Doméstico) criava 
bloqueios ao desenvolvimento econômico. O Regulamento de Detenção e 
Repatriamento, que restringia a liberdade de movimentos dos trabalhadores, 
foi abolido após o caso Sun Zhigang em 200320. A partir daí, os trabalhado-
res rurais migrantes passaram a residir mais tempo e a ter maiores expec-
tativas de trabalhar e viver nas cidades. Ao mesmo tempo, a partir de 2004 
passou a existir uma “falta de trabalhadores migrantes” (o que significa que 
a oferta de postos de trabalho mal remunerados estava a aumentar), ofere-
cendo aos trabalhadores mais oportunidades de emprego e permitindo-lhes 
agir sempre que os seus direitos e interesses eram postos em causa. 

A situação dos trabalhadores melhorou um pouco à medida que come-
çou a emergir maior resistência. Em comparação com a década de 1990, 
a intensidade do trabalho em certas indústrias foi parcialmente reduzida, 
especialmente nas grandes fábricas do setor eletrônico. Em termos gerais, 
o trabalho extraordinário não ultrapassava as três horas diárias, mas con-
tinuava a ultrapassar o montante máximo mensal de 36 horas estipulado 
pela legislação laboral21. A dimensão dos acidentes de trabalho e das doen-

20 Sun Zhigang, migrante da cidade de Hubei, foi preso em 2003 na cidade de Guangzhou 
e na prisão ele foi espancado até a morte. Ver: <http://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%A-
D%99%E5%BF%97%E5%88%9A%E4%BA%8B%E4%BB%B6> (chinês).
21 Parágrafo 41 da Lei de Trabalho da República Popular da China de 1994 estabelece: 

“Se o empregador, caso produção e empresa assim demandarem, após negociações com 
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ças profissionais viu-se reduzida. As agressões e insultos aos trabalhadores 
por parte dos gestores, bastante comum na década de 1990, viu-se acentu-
adamente reduzida.

De 2001 a 2007, a economia chinesa cresceu aceleradamente, quando 
a medimos pelo ritmo de crescimento do PIB (Tabela 1), que atingiu os 
dois dígitos. Apesar disso, ao longo do mesmo período os rendimentos dos 
trabalhadores aumentaram muito devagar (Tabela 2). Tomando Shenzen 
como exemplo, o salário mínimo dentro das Zonas Econômicas Especiais 
aumentou apenas 36 yuan (cerca de cinco dólares). Fora das Zonas Econô-
micas Especiais os salários aumentaram apenas quarenta yuan (cerca de 
seis dólares) entre 2001 e 2004. Os trabalhadores que estavam a criar o mi-
lagre econômico tinham que fazer constantemente horas extraordinárias 
para manter o seu nível de vida básico. Se houver algum espaço para a sua 
luta, irão criar uma nova forma de milagre. 

Tabela 1. o crescimento anual do PiB da china de 2001 a 201322 

2001 8.3%
2002 9.1%
2003 10.0%
2004 10.1%
2005 10.4%
2006 11.6%
2007 13.0%
2008 8.9%
2009 9.2%
2010 10.4%
2011 9.2%
2012 7.8%
2013 7.7%

o sindicato e os trabalhadores estende a jornada de trabalho, as horas extras não devem 
exceder uma hora por dia; caso razões específicas assim o demandarem, as horas extras 
podem chegar em até 3 horas por dias, desde que a saúde dos trabalhadores seja garantida 
e o total de horas extras não exceda 36 horas mensais. 
22 Estes dados foram atualizados pelo autores em 2013 para o anos de 2009 em diante.
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Tabela 2. os níveis do salário mínimo em shenzhen city de 2001 a 2014 (yuan)

Dentro da Zona 
econômica Especial

Fora da Zona 
econômica Especial

2001 574 440
2002 595 460
2003 600 460
2004 610 480
2005 690 580
2006 810 700
2007 850 750
2008 1.000 900
2009 1.000 900
2010 1.100 1.100
2011 1.320 1.320
2012 1.500 1.500
2013 1.600 1.600
2014 1.808 1.808

Sob a pressão da permanente resistência dos trabalhadores, o governo 
viu-se forçado a estabelecer salários mais elevados para pacificar os traba-
lhadores, dando origem a um aumento aparentemente enorme dos salários 
entre 2005 e 2008. Mas esses números não indicam necessariamente que 
as condições materiais dos trabalhadores tenham aumentado muito. Qual-
quer pessoa com experiência de trabalho nas zonas costeiras poderá dizer-
nos que os preços dos bens essenciais aumentaram ainda mais rapidamen-
te do que os salários; imediatamente antes de o nível salarial inferior ter 
começado a crescer anualmente, os custos da habitação, da alimentação e 
de artigos de uso cotidiano já haviam aumentado, em geral mais significa-
tivamente do que aquele. Diversas fábricas de média e pequena dimensão 
até pagavam aos seus trabalhadores menos do que o salário mínimo local. 
As lutas dos trabalhadores não acabaram com o aumento do salário nomi-
nal, mas levaram a um novo ciclo de resistência. Ao longo desse período, o 
ressentimento dos trabalhadores exprimiu-se de forma torrencial; ocorreu 
uma vaga grevista de 2004 a 2006, centrada nas grandes fábricas estran-
geiras do setor eletrônico onde vigoravam salários e regalias mais elevadas. 
As razões para isso foram as seguintes:
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1. Tratava-se das fábricas mais lucrativas. Em comparação com as empre-
sas industriais de pequena escala e pouca rentabilidade, tinham maior 
capacidade de conceder aumentos salariais e melhorias nas condições 
de vida dos trabalhadores;

2. Os trabalhadores dessas fábricas tinham mais confiança na possibili-
dade de lutar por melhorias porque estavam na posse de informações 
internas acerca da rentabilidade dessas fábricas.

3. Os trabalhadores tinham uma forte percepção da injustiça da situação; 
os seus salários relativamente elevados eram quase nada comparados 
com os enormes lucros obtidos pelos proprietários das fábricas.

A principal característica das greves organizadas ao longo desse perío-
do consistia no fato de: serem dominadas pela força de trabalho feminina; 
serem desorganizadas e espontâneas; usarem métodos como o corte de 
estrada, as manifestações, o bloqueio das instalações governamentais er-
guendo barricadas à porta e as petições coletivas etc. Greves desse gênero 
ocorriam habitualmente em empresas de grandes dimensões. Cortes de 
estrada e manifestações foram observadas em 2004 na greve da central elé-
trica japonesa Woori, envolvendo dezesseis mil trabalhadores (Wu, 2011). 
Três mil trabalhadores na fábrica Hayan em Shenzen entraram em gre-
ve e bloquearam a estrada em outubro de 2004. Cinco mil trabalhadores 
da fábrica de Changying entraram em greve devido a disputas laborais e 
atacaram o posto de estrada de Nantou em abril de 2004 (Shenzhenren 
Wang, 2007). Praticamente ao mesmo tempo, surgiram greves em quatro 
fábricas de calçado Taiwanesas do grupo Xing’ang, em Dongguan City, na 
Companhia Weichuangli, na Companhia Feihuang, na Companhia Aimei-
li, na Companhia Baoxin, na Companhia Emerson etc. Os trabalhadores 
de diferentes fábricas continuaram a encorajar-se e a apoiar-se uns aos 
outros através de ações coordenadas. Infelizmente, a maioria das infor-
mações acerca das greves foi censurada; contudo, a consciência e as ações 
dos trabalhadores melhoraram consideravelmente. Com uma experiência 
limitada e poucos antecedentes, os atos de resistência dos trabalhadores 
eram bastante espontâneos e ferozes. O governo era bastante duro quando 
lidava com as lutas coletivas dos trabalhadores e – devido à sua falta de ex-
periência a lidar com greves tão abruptas, ferozes e gigantescas – recorria 
à sua imediata supressão. Qualquer greve de certa dimensão deparar-se-ia 
imediatamente com enormes forças policiais, incluindo polícia antimotim, 
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guardas de segurança pública, forças especiais, batedores, milicianos e até 
polícias de trânsito. Serviam não apenas para assustar os trabalhadores 
psicologicamente, mas também fisicamente. Nos casos dos cortes de estra-
da e das manifestações, os trabalhadores eram frequentemente espancados 
por agentes policiais; por vezes os líderes ou outros ativistas laborais che-
gavam a ser detidos.

estudo de caso

Introdução à fábrica
Uma fábrica de Hong Kong, aqui denominada H, abriu em 1959 e transfe-
riu-se para Shenzhen em 1982. Produz diversos motores utilizados como 
peças de automóvel, utensílios domésticos eletrônicos, ferramentas e ou-
tros produtos. A fábrica empregava vinte mil trabalhadores em 2007 e em-
prega atualmente trinta mil. Como havia poucos trabalhadores masculi-
nos, era por vezes denominada jocosamente como “o convento de freiras” 
pelos trabalhadores locais. Embora houvesse alguns trabalhadores mais 
antigos com mais de dez anos de trabalho, a média de idade da força de 
trabalho era de apenas vinte anos e a rotação laboral muito elevada. A re-
muneração de base era dezenas de yuan mais elevada do que noutras fá-
bricas. A fábrica oferecia alojamento, que era novo, com casas de banho, 
varandas e ventoinhas. Os trabalhadores estavam em geral satisfeitos com 
as condições sanitárias e de vida. A cantina era boa e limpa. Alguns traba-
lhadores chegavam a poder comprar computadores. De maneira a ajudar 
os trabalhadores a gerir o stress, foi criado um gabinete de aconselhamen-
to psicológico. Locais e instalações de recreio eram proporcionados pela 
fábrica, incluindo um ringue de patinagem, campos de basquetebol ou de 
badminton, mesas de pingue-pongue e de bilhar, cibercafés etc. No dia de 
ano novo e por ocasião de outras celebrações, a fábrica organizava festas 
e oferecia bônus aos trabalhadores. Todos os anos havia uma competição 
atlética. 

O processo da greve
Essa fábrica aparentemente boa entrou em greve em julho de 2007. Numa 
resposta típica, o nível salarial sofreu ajustes em julho e a empresa prome-
teu aumentar a base salarial até ao fim do mês. Contudo, quando os salários 
de agosto foram pagos em setembro, não havia qualquer aumento para a 
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maioria dos trabalhadores, apesar de um aumento de cinquenta yuan (cer-
ca de sete dólares) para os trabalhadores especializados (do departamento 
de qualidade, do pessoal administrativo e técnico). A insatisfação dos res-
tantes trabalhadores despoletou a greve, que começou no departamento 
B, que era o principal departamento de produção de motores automóveis 
e recebia encomendas regulares. Havia cerca de cinco mil trabalhadores 
nesse departamento, o que fazia dele o mais importante em toda a fábrica. 
O departamento tinha uma oficina de cinco andares e os trabalhadores 
do segundo iniciaram a greve. A informação relativa à greve foi difundida 
por SMS entre trabalhadores provenientes das mesmas áreas, a maioria 
dos quais das províncias de Henan e de Hubei. Durante o turno noturno 
de 12 de setembro espalhou-se o boato de que os trabalhadores do turno 
de dia também deveriam entrar em greve. Os boatos começaram a circu-
lar em diferentes andares; trabalhadores do terceiro andar revelaram aos 
seus colegas que os trabalhadores do quarto andar estavam em greve. Os 
trabalhadores pareciam alheados e faziam as coisas lentamente enquan-
to falavam acerca da greve. Subitamente, uma moça largou um produto 
inacabado, tirou as luvas e lançou-as para longe. Isso inspirou os outros a 
abandonar a oficina sucessivamente. Os seguranças foram incapazes de os 
impedir. Os gestores do nível mais baixo foram imediatamente convoca-
dos para uma reunião e intimados a deslocar-se até à linha de montagem 
para obter um regresso ao trabalho. Um gestor malaio tentou dissuadir os 
trabalhadores afirmando: “Por favor parem com as greves. Vou ser despe-
dido pelo patrão se vocês não retomarem o trabalho, uma vez que esta é a 
minha primeira vez a trabalhar na China”. Os capatazes regressaram à li-
nha de montagem e começaram a pressionar os trabalhadores. Um super-
visor entrou na oficina e avisou: “Regressem imediatamente ao trabalho ou 
voltem para casa”. Era a primeira vez que muitos trabalhadores entravam 
em greve, pelo que aproveitaram a oportunidade para descansar alegre-
mente ao fim de dias de trabalho extenuante. Dançaram e cantaram nos 
relvados fora da oficina. Os trabalhadores que saíam mais devagar das ofi-
cinas ficaram presos lá dentro. No dia seguinte, diversos policiais armados 
e responsáveis de diferentes departamentos governamentais apareceram 
no local. Megafones faziam-se ouvir aqui e ali, com quadros do sindicato 
municipal a sublinhar que a greve era legal e que os trabalhadores deviam 
retomar o trabalho. Um trabalhador exigiu aumentos salariais. Interro-
gados pelo quadro do sindicato relativamente ao montante do aumento, 
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o trabalhador avançou um número. O quadro respondeu que o nível do 
salário mínimo naquele momento era de 750 yuan (cerca de 107 dólares), 
tendo sido estabelecido há pouco tempo, pelo que não havia possibilidade 
de novos aumentos salariais.

Os trabalhadores não receberam qualquer resposta positiva da parte da 
empresa e o governo insistiu que esta estava a cumprir a lei. Os trabalhadores 
sentiram consequentemente que não tinham outra hipótese que não a de sair 
das instalações da fábrica e seguir em direção às autoestradas. Inicialmente 
era difícil bloquear a autoestrada, uma vez que diversos veículos seguiam a 
alta velocidade. Apesar disso, um número crescente de trabalhadores come-
çou a encher a estrada. Trabalhadoras femininas seguiam à frente de mãos 
dadas, com cada vez mais recém-chegados atrás. O ruído das buzinas dos 
automóveis foi completamente ignorado. Os capatazes e quadros técnicos 
também participaram no corte da estrada, uma vez que não estavam satis-
feitos com os salários estipulados. Nessa situação, toda a gente se encontrava 
rodeada de colegas de trabalho que não conhecia previamente. Ao fim de 
cinco ou seis minutos de corte da estrada, as forças armadas do governo 
local chegaram para retirar os trabalhadores da estrada. Um feroz guarda de 
segurança encurralava trabalhadores como se fossem patos, utilizando uma 
longa cana de bambu, obrigando-os a ir para as faixas laterais da estrada e 
retendo os cartões de empregado de todos os que resistiam. A maioria das 
pessoas que cortavam a estrada eram trabalhadoras femininas, facilmente 
amedrontáveis. Os guardas de segurança fizeram cordões para retirar os tra-
balhadores da estrada e depois os dispersaram com sucesso.

Nessa altura, muitos trabalhadores consideravam a greve como algo 
engraçado, e uma vez que o governo os proibia de cortar a estrada, regres-
saram aos relvados no interior das instalações da fábrica para brincarem 
juntos. Os gestores pressionaram os capatazes a reunir os trabalhadores 
sob a sua supervisão, tendo estes fechado os olhos aos trabalhadores da 
respectiva linha de montagem que tinham fugido. Contudo, um capataz 
terrível, em cuja linha de montagem os trabalhadores não tinham entrado 
em greve, foi mais tarde promovido a supervisor pelo gestor malaio, como 
recompensa pela sua arrogância, arbitrariedade, insistência em se opor à 
greve e disponibilidade para ameaçar os trabalhadores sob a sua alçada. 
Após a greve, os sindicalistas e o patrão perguntaram aos trabalhadores 
quais eram as suas exigências, mas não houve consenso relativamente ao 
aumento salarial. Ao terceiro dia, o patrão ofereceu um aumento de trin-
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ta yuan (cerca de cinco dólares) sobre o pagamento base mensal, aumen-
tando-o de 750 yuan (cerca de 115 dólares) para 780 yuan (cerca de 120 
dólares), oferecendo-se para pagar retroativamente a diferença ao nível da 
remuneração mensal e das horas extraordinárias entre julho e agosto. Os 
trabalhadores retomaram o trabalho por duas razões: haviam obtido um 
aumento salarial e parecia improvável obter mais; alguns dos colegas con-
tinuavam a trabalhar. A fábrica exigiu que os trabalhadores assinassem 
uma carta comprometendo-se a não entrar novamente em greve, pagando 
a cada subscritor cinquenta yuan (cerca de 7,70 dólares).

O desenlace da greve
Após assinarem o acordo de regresso ao trabalho, os trabalhadores regres-
saram às linhas de montagem, mas a sua atitude passiva relativamente 
ao trabalho permaneceu. Era possível ver as mãos a mexer nas linhas de 
montagem, mas na prática não se produzia. Os trabalhadores limitavam-
se a fazer de conta. Os supervisores alteraram o seu velho paradigma de 
ferocidade para um novo modelo de “rostos sorridentes” refletindo o velho 
provérbio chinês “pedidos feitos com um sorriso no rosto não devem ser 
recusados”. Pretendiam embaraçar os trabalhadores por não trabalharem. 
Foi instituída uma nova prática de servir as refeições noturnas diretamen-
te no local de trabalho, distribuídas pelos capatazes, porque os gestores re-
ceavam que a ida dos trabalhadores à cantina aumentasse as possibilidades 
de uma nova greve. Alguns trabalhadores recusaram-se a comer, sentindo 
que “se eu não comer a vossa comida apaziguadora pelo menos não terei 
sentimentos de culpa mesmo que não trabalhe”, enquanto outros aceita-
vam comer. Mais tarde os capatazes começaram a exercer pressões ao nível 
da produtividade, levando à restauração gradual do processo produtivo. 
Algumas melhorias foram obtidas através das greves. O salário base foi 
aumentado e a gestão das oficinas melhorada. Em vez de atitudes malicio-
sas e cruéis, começaram a se multiplicar os sorrisos no rosto dos gestores 
da fábrica. Foram espalhadas caixas de reclamações para os trabalhadores 
por toda a fábrica e criados grupos de relações internas para empregados, 
através dos quais os trabalhadores podiam comunicar. Cada dormitório 
foi equipado com esquentadores. Foi instituída uma comissão para a se-
gurança no trabalho, para levar a cabo uma vistoria mensal às condições 
de segurança, distribuir equipamento protetor e fiscalizar a segurança ao 
nível da produção.
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Apesar disso, a administração exerceu represálias sobre os trabalhado-
res. No segundo dia após a greve, alguns trabalhadores foram convocados 
para uma reunião com a administração e foi despedida uma trabalhadora. 
Toda a força de trabalho de uma linha de montagem do segundo andar 
abandonou a fábrica permanentemente. A maioria desses trabalhadores 
não desejava continuar a trabalhar e estava preparada para se demitir há 
muito tempo. Eram os únicos que se haviam recusado a voltar ao trabalho 
e que exigiram mais quando os outros trabalhadores voltaram à oficina; 
foram por isso “autorizados a sair” ou despedidos. Alguns trabalhadores 
afirmaram que a administração havia considerado os membros daquela 
linha de montagem os líderes da greve e que por isso os tinha despedido 
a todos.

as características das greves neste período

As causas das greves
O caso acima descrito teve lugar numa grande fábrica com dezenas de 
milhares de trabalhadores, onde uma greve se precipitou quando os capi-
talistas se revelaram incapazes de cumprir a promessa de um aumento sa-
larial. Entre 2003 e 2008 emergiram muitas greves: algumas despoletadas 
pela insatisfação dos trabalhadores relativamente aos salários ou porque a 
remuneração das horas extraordinárias permanecia abaixo do salário mí-
nimo local; algumas foram provocadas pelas reivindicações de compen-
sações econômicas, como, por exemplo, o pagamento de salários retidos 
devido à falência da fábrica, ou à sua deslocação, ou à fuga dos patrões etc.; 
algumas foram provocadas por mudanças nos turnos laborais ou devido à 
péssima comida servida. Por exemplo, uma greve numa fábrica taiwanesa 
teve início porque foi encontrado um inseto no prato de um trabalhador. 
Havia, contudo, razões inevitáveis por trás de acontecimentos aparente-
mente aleatórios – a erosão salarial e o ressentimento acumulado pelos 
trabalhadores.

Os representantes dos trabalhadores durante as greves
Os líderes das greves eram por vezes gestores do nível inferior e quadros 
técnicos, que aumentavam as possibilidades de vitória, uma vez que os tra-
balhadores podiam organizar-se melhor. Mas os líderes desse gênero eram 
mais facilmente subornáveis pelos patrões e estavam por vezes dispostos 
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a aceitar acordos negociados em segredo. Algumas greves foram secreta-
mente iniciadas por trabalhadores que estavam na fábrica há muito tempo 
e que eram geralmente encarados com respeito.

As administrações das fábricas exigiam geralmente que os trabalhado-
res escolhessem representantes para negociar após uma greve. Uma vez 
que existiram muitos casos de retaliação contra os representantes dos 
trabalhadores, estes não estavam muito à vontade para selecionar os seus 
representantes, o que resultava por vezes na sua nomeação pela adminis-
tração. Isto deixava frequentemente de fora das negociações os principais 
organizadores da greve, como é evidente. Após a seleção dos representan-
tes emergiam outros problemas: os representantes não eram capazes de 
avançar com reivindicações claras, o que também demonstrava a natureza 
prematura dessas greves, desorganizadas e pouco planeadas. Para além 
disso, os trabalhadores não tinham consciência das lutas coletivas, mesmo 
que alguns deles já tivessem participado anteriormente em greves, a sua 
consciência e as suas ações não estavam suficientemente desenvolvidas e a 
sua confiança não era suficientemente forte.

O desempenho dos diferentes grupos durante as greves
As trabalhadoras femininas estavam presentes na maioria dessas fábricas 
e ocupavam posições-chave ao nível da produção. Os trabalhadores mais 
velhos, carregando o fardo mais pesado de sustentarem as suas famílias 
eram comparativamente menos produtivos e não se atreviam a liderar as 
greves devido ao receio de perder os seus empregos. Os capatazes e os téc-
nicos raramente participavam nas greves e o seu papel era geralmente o 
de persuadir (positiva ou negativamente) os trabalhadores a regressar ao 
trabalho. Nos casos acima mencionados, os capatazes desempenharam 
um papel comparativamente passivo. Com a exceção do chefe de equipe 
(acima mencionado) que veio mais tarde a ser promovido para supervisor, 
a maioria dos capatazes nem participou ativamente na greve nem exigiu 
ameaçadoramente o regresso ao trabalho. Quando lhes foi exigido que res-
taurassem a ordem na produção, limitaram-se a empastelar.

A difusão de informação durante as greves
A utilização de celulares e da internet facilitou a comunicação entre os tra-
balhadores. A informação acerca das greves começou por difundir-se en-
tre os aldeões da província de Hunan. Durante as greves mais importantes 
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podiam ser vistas frequentemente fotografias e mensagens enviadas pelos 
trabalhadores. Em alguns casos os líderes das greves difundiram panfletos 
e tarjetas para encorajar os outros trabalhadores e espalhar informações 
acerca da greve. Infelizmente, o objetivo desses materiais era apenas o de 
oferecer “testemunhos” e fazer acusações, praticamente sem qualquer do-
cumentação consciente acerca do processo grevista, já para não falar da 
reflexão sobre essa experiência e sobre as lições aprendidas.

Propagação das experiências grevistas
A resistência coletiva com resultados comparativamente bons serviu mui-
tas vezes de modelo para greves posteriores em fábricas vizinhas; não só 
davam confiança aos outros trabalhadores, mas também lhes ofereciam 
orientação. Numa entrevista com um participante numa greve em 2003, 
este afirmava “mesmo antes da nossa greve tinha havido greves noutras 
duas fábricas vizinhas e os cortes de estrada eram a tática mais comum”. 
Também resumiu a sua experiência da seguinte forma: os trabalhadores 
masculinos foram imediatamente detidos após ferirem polícias durante 
a greve; apesar disso, os policiais não se atreveram a tocar nas trabalha-
doras femininas (se o fizessem teria havido imediatamente denúncias de 

“discriminação sexual” por parte das mulheres). Alguns dos outros entre-
vistados acrescentaram: “é mais fácil que o patrão aceite as nossas reivindi-
cações durante a época alta, quando existem muitas encomendas à espera 
de resposta”. Infelizmente, essas experiências não foram partilhadas tão 
amplamente quanto teria sido possível entre outros trabalhadores. É di-
fícil transformar lutas isoladas numa fábrica, circunscritas no tempo, em 
oportunidades para uma ação mais unida. Não existe qualquer informa-
ção credível que demonstre qualquer programa conjunto deliberadamente 
construído para unir várias fábricas.

A unidade e a solidariedade entre os trabalhadores durante as greves
Se os representantes dos trabalhadores fossem detidos durante uma greve, 
os outros trabalhadores geralmente ofereciam-se para protegê-los, desde 
que fossem respeitados enquanto líderes. Para além disso, as trabalhadoras 
femininas geralmente tomavam a iniciativa de proteger os líderes e os seus 
colegas masculinos quando os administradores tentavam descobrir quem 
eram os ativistas, mesmo nas greves cujas participantes eram majoritaria-
mente femininas. Mulheres trabalhadoras protegeram os representantes 
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durante a greve na fábrica eletrônica Youli em dezembro de 2004 e isso não 
foi uma exceção. Em diversas greves, as despesas de deslocação, alojamen-
to e alimentação, bem como as despesas legais, foram angariadas através 
de doações voluntárias dos trabalhadores em favor dos seus representantes, 
revelando algum nível de autossacrifício e solidariedade entre trabalhado-
res. Enquanto falava acerca de uma série de greves motivadas pela imple-
mentação da lei dos contratos laborais de 2008, um trabalhador referiu que, 
naquela altura, os trabalhadores de diversas fábricas que interditaram a 
estrada eram frequentemente apanhados e detidos. Os representantes pas-
saram mais tarde a dirigir-se ao governo com petições de apoio e doação 
por parte dos trabalhadores.

2008–2009

a política estatal, as leis e regulamentos e a resistência dos trabalhadores

A resistência espontânea, indisciplinada, “irracional” dos trabalhadores 
antes de 2008 assumiu frequentemente uma forma um tanto quanto vio-
lenta – exprimindo a raiva dos trabalhadores e atraindo a atenção da socie-
dade –, de forma que os seus problemas pudessem ser resolvidos mais ra-
pidamente de forma apropriada. Os métodos habitualmente utilizados in-
cluíam as interdições de estradas e as petições, o que desagradava bastante 
aos governantes e capitalistas. Na medida em que essas ações assumiam 
um impacto crescente tanto sobre a “disciplina da produção” como sobre 
a “ordem social”, tornando mais difícil aos capitalistas manter um am-
biente propício à exploração dos trabalhadores, os governos começaram a 
implementar uma série de leis – incluindo a Lei dos Contratos de Trabalho 
e a Lei da Mediação e Arbitragem das disputas laborais. Os objetivos do 
governo eram a incorporação da resistência dos trabalhadores no aparelho 
de Estado, estabelecer canais legais aceitáveis pela classe capitalista e evitar 
prejuízos econômicos provocados pelas perturbações na produção, ainda 
que um certo grau de reformas também estivesse presente. A implementa-
ção da Lei dos Contratos de Trabalho captou consideravelmente a atenção 
dos capitalistas, dos intelectuais mais importantes e da comunicação so-
cial. Provocou um clamor entre os capitalistas, que defenderam que a Lei 
dos Contratos de Trabalho provocaria um aumento dos custos laborais, ao 
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mesmo tempo em que se preparavam para o seu impacto. A Huawei, por 
exemplo, solicitou aos seus trabalhadores que se demitissem e depois com-
petissem para ser reempregados, de maneira a evitar estabelecer contratos 
sem termos com os trabalhadores no ativo (Xinhua, 2007). A Wal-Mart 
despediu brutalmente trabalhadores (Dayoo, 2007). Outras fábricas esta-
beleceram novos contratos laborais com os seus trabalhadores, retirando-
lhes a antiguidade, o que provocou uma vaga de greves. Um entrevistado 
mencionou que uma série de greves teve lugar em Longgang, uma cidade 
em Shenzhen, onde residia: “no fim de 2007, as greves deflagravam todos 
os dias. E os participantes incluíam todo o tipo de setores e profissões. Não 
ia trabalhar, concentrando-se junto ao portão ou deambulando pela pra-
ça. As fábricas atingidas pelas greves eram as maiores, com pelo menos 
duzentos a trezentos trabalhadores. Fábricas como a Yunchang, a Dahua e 
a Jingchang empregavam milhares de trabalhadores. Naquela altura a Lei 
dos Contratos de Trabalho tinha acabado de ser implementada. Os traba-
lhadores perderam as suas antiguidades depois de os patrões terem cance-
lado os contratos de trabalho existentes, pelo que recorreram à greve”. A 
implementação da Lei dos Contratos de Trabalho pressionou a classe capi-
talista chinesa a exprimir publicamente os seus interesses. Num momento 
posterior, quando o governo solicitou comentários públicos ao esboço do 
Regulamento de gestão democrática das empresas da Província de Guang-
dong, tanto os capitalistas de Hong Kong com investimentos no continente 
como a Câmara de Comércio e Indústria Japonesa na China se opuseram 
publicamente ao regulamento. Ainda que os capitalistas chineses tenham 
defendido os seus interesses sob o disfarce do ambíguo termo “grupo dos 
atingidos” (Deng, 2010)23 , isso revelou que começavam a defender os seus 
interesses de classe de forma cada vez mais consciente e organizada. En-
tretanto, os trabalhadores defendiam os seus interesses de uma forma algo 
defensiva e mais desorganizada – porque os trabalhadores não possuíam 
organizações e instrumentos de comunicação próprios, estavam impedi-
dos de exprimir abertamente os seus interesses de classe.

Para além de enquadrar as movimentações dos trabalhadores através 
do uso de novas leis, o governo procurava também limitar as suas ações 

23 Deng (2010) escreve: “ ‘Grupos atingidos’ fizeram muitas reclamações e propostas e 
reivindicam uma reelaboração da lei.”
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“destrutivas”. Por exemplo, o governo suprimiu certas ações e anunciou 
que tanto os cortes de estrada como as petições coletivas eram ilegais. No 
fim de 2009, o governo municipal de Shenzhen lançou um Aviso sobre a 
resposta a comportamentos peticionários anormais em conformidade com 
o Direito (Gerichte, Staatsanwaltschaft, Justizverwaltung und Amt für öf-
fentliche Sicherheit der Stadt Shenzhen 2009), que definia catorze com-
portamentos como “comportamentos peticionários anormais”. Ao mesmo 
tempo, os trabalhadores que entravam em greve bloqueando as estradas 
eram presos e os “principais agitadores” detidos. Devido a isso, a resistên-
cia coletiva dos trabalhadores tornou-se gradualmente mais autocontida, 
procurando ser o máximo possível conforme à legislação. Assim o indica 
a frequência decrescente das interdições de estrada, concentrações e mani-
festações. A resistência assumiu cada vez mais a forma de greves no inte-
rior das fábricas ou da sabotagem industrial.

a crise econômica e a resistência dos trabalhadores

A crise econômica global, iniciada na segunda metade de 2008, teve um 
impacto gradual, mas profundo, sobre a China. À medida que os protes-
tos de rua começaram a surgir em alguns dos mais importantes países 
capitalistas do Ocidente, os trabalhadores da China começaram a votar 
com os pés – foram forçados a regressar a casa devido à perda de emprego. 
Quando a rentabilidade começou a se deteriorar e as horas extraordinárias 
se viram reduzidas, alguns trabalhadores abandonaram deliberadamente 
as suas fábricas devido aos salários reduzidos; outras fábricas tomaram, 
contudo, a iniciativa de cortar empregos. Segundo a investigação do autor 
num parque industrial de Shenzhen durante 2009, muitas fábricas redu-
ziram os seus empregos para metade ou até menos. Ao mesmo tempo, as 
fábricas aumentaram as suas exigências de recrutamento – níveis de ins-
trução mais elevados, maiores qualificações, mais experiência e até uma 
melhor aparência24.

Durante a crise, os patrões esperavam a chegada de um inverno gelado 
para as suas empresas, pelo que pediram ao governo que adiasse a imple-

24 Sobre as condições de vida das trabalhadoras e dos trabalhadores durante a crise econô-
mica de 2008 e 2009, veja: Shen Mei, 2010.
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mentação das leis laborais e que lhes concedesse políticas preferenciais. Por 
exemplo, Lee Yuen Fat, diretor da Associação de Fundições e Die-Casting 
de Hong Kong, escreveu uma carta aberta acerca das políticas governa-
mentais no âmbito da crise financeira, exigindo ao governo que auxiliasse 
tanto o capital como o trabalho durante o “inverno frio”. As suas sugestões 
de política incluíam o aumento da taxa de apoio à exportação para os ní-
veis de 2005; a manutenção dos níveis do salário mínimo no ano seguinte; 
o adiamento da nova Lei dos Contratos Laborais (Vereinigung der Gieße-
rei-Industrie in Hongkong, 2008). Ainda que a classe capitalista domésti-
ca não tenha expressado abertamente as suas necessidades de uma forma 
organizada, o Estado pró-capitalista – dentro dos interesses partilhados 
com os capitalistas – estava bem consciente da necessidade de “aliviar o 
fardo”. Segundo as afirmações de Jiang Ling, vice-prefeito da cidade de 
Dongguan, a 6 de novembro, o governo de Dongguan sugeriu ao governo 
central e ao de Guangdong que reduzissem a pressão da Lei dos Contratos 
Laborais e contivessem o aumento do salário mínimo, de forma a auxiliar 
as pequenas e médias empresas durante o frio inverno (Jinan Ribao, 2008). 
Entretanto, o Ministério dos Recursos Humanos e da Segurança Social 
prometeu adiar o aumento do salário mínimo das empresas. Em 2009, os 
níveis do salário mínimo mantiveram-se constantes em toda a China. 

A resistência dos trabalhadores ao longo deste período foi acima de 
tudo provocada pela deslocação ou pelo encerramento de fábricas, resul-
tado de falências ou de abandono patronal. Devido ao fato de os governos 
assumirem em muitos locais a responsabilidade de cobrir os salários dos 
trabalhadores, o impacto social dos movimentos coletivos dos trabalhado-
res foram significativamente reduzidos. Por exemplo, segundo o Regula-
mento de Proteção e Garantia dos Salários em Atraso na Zona Econômica 
Especial de Shenzhen (decretado em 1996, implementado em 1997 e poste-
riormente alterado em 2008), o governo recolhe “depósitos de garantia dos 
salários em atraso” junto das empresas, de forma que quando uma entra 
em falência e o seu proprietário foge, o governo cobre os salários e atraso. 
A resistência dos trabalhadores provocada por esse tipo de situações geral-
mente acaba quando recebem esse pagamento.

Em 2008, em resposta à crise, o governo central injetou trilhões de 
yuan na economia para estimular o investimento e a procura doméstica. 
Os governos locais também tentaram financiar a construção de infraestru-
turas de grandes dimensões. Todos esses investimentos criaram empregos 
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para os trabalhadores que já haviam regressado à casa. Devido às razões 
acima expostas, a resistência coletiva dos trabalhadores diminuiu em certa 
medida.

um caso de greve durante a crise econômica: breve introdução à greve numa 
fábrica de transformação financiada por investidores taiwaneses

Contexto
Esta fábrica, localizada em Shenzhen, produz pequenos transformadores 
de baixa frequência para vários tipos de motor. A maioria dos seus pro-
dutos é vendida no mercado estrangeiro, ficando o resto no mercado do-
méstico. O proprietário tinha três fábricas no total, estando as outras duas 
localizadas, respectivamente, em Jiansu e em Taiwan. Havia cinco ou seis 
mil empregados nas três fábricas. A fábrica onde a nossa entrevistada tra-
balhava empregava cerca de 1.500 trabalhadores. A maioria eram mulhe-
res, nascidas nas décadas de 1980 e 1990, enquanto os trabalhadores que 
tinham trinta ou quarenta anos correspondiam a menos de dez por cento 
do total. A nossa entrevistada, J., como lhe chamamos, era responsável 
de linha nessa empresa e também foi organizadora da greve. No início de 
janeiro de 2009, ocorreram nessa fábrica várias alterações de grande di-
mensão. Em primeiro lugar, passou a haver mais frequentemente (e obriga-
toriamente) dias sem laboração, resultando em menos compensações por 
horas extraordinárias. Em segundo lugar, muitas regalias foram extintas. 
Devido às dificuldades da economia, os trabalhadores ficaram furiosos, 
mas tiveram de permanecer em silêncio.

Segundo a informação informal a que J. teve acesso, após a crise finan-
ceira os patrões taiwaneses daquela área decidiram coletivamente pôr fim 
às regalias existentes. Diversos trabalhadores demitiram-se de forma a ex-
primir passivamente a sua raiva. A rotação laboral tornou-se muito maior 
depois de janeiro de 2009 do que tinha sido anteriormente. 

A greve
Um dia, o gestor-adjunto inspecionou as instalações da fábrica e descobriu 
que uma trabalhadora não estava a usar equipamento protetor. O gestor 
anotou então o seu número de identificação e pediu a J. que registrasse um 
ponto negativo no seu desempenho. J. não concordou com a punição e en-
trou por isso em conflito com o gestor, que começou a insultá-la. J. a dada 
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altura fartou-se, desligou diversas linhas de montagem e deu início à greve. 
A raiva dos trabalhadores estava a acumular-se há muito tempo, pelo que 
lhe responderam afirmativamente e deram início à greve. J. pediu aos tra-
balhadores dos outros pisos que se juntassem à greve e em seguida saíram 
das oficinas e juntaram-se no pátio da fábrica. Os participantes na greve 
incluíam os níveis elementares da gestão (capazes, assistente de linha), os 
trabalhadores da produção e até os da limpeza. Todos estavam muito felizes, 
conversando, brincando com os seus celulares, cantando; todos considera-
ram a greve uma oportunidade valiosa para obter uma pausa. Pouco de-
pois de a greve ter começado, o gestor-adjunto chegou com um alto-falante 
e permitiu aos grevistas avançar sugestões; afirmou que se não existiam 
sugestões todos deveriam regressar ao trabalho. Contudo, ninguém disse 
nada. Quarenta minutos após o início da greve, o patrão – que raramente 
era visto – chegou de carro à fábrica e falou com os gestores de topo no edi-
fício dos escritórios durante meia hora. O diretor de pessoal aproximou-se 
em seguida e solicitou que todos os grevistas elegessem representantes para 
discutir as reivindicações da greve no edifício dos escritórios. 

Eleição e negociação
Os trabalhadores não estavam preparados e foram por isso incapazes de 
eleger os seus representantes. J. e alguns dos empregados mais velhos fo-
ram nomeados “representantes”. O patrão perguntou quais eram as rei-
vindicações; os representantes olharam uns para os outros e avançaram 
algumas reivindicações secundárias: “os insetos nos dormitórios têm de 
ser eliminados”, “as condições do dormitório têm de ser melhoradas”, 

“têm de ser acrescentados mais jantares” e assim sucessivamente. O patrão 
apressou-se a aceitar todas as reivindicações, mas os trabalhadores conti-
nuaram a recusar-se a trabalhar. Era a época alta do ano e, uma vez que 
os trabalhadores não estavam em condições de avançar as suas reivindica-
ções e se manifestavam relutantes em retomar o trabalho, o patrão estava 
bastante ansioso. Nesse momento J. avançou em algumas reivindicações 
relativas a salários e regalias:
1. O trabalho extraordinário deveria ser compatível com a legislação la-

boral e os dias obrigatórios ou excessivos de suspensão da atividade 
laboral não poderiam ser permitidos;

2. Os trabalhadores sujeitos a altas temperaturas deveriam receber um 
subsídio;
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3. O equipamento protetor deveria ser providenciado pela empresa;
4. As multas injustas deveriam ser proibidas; as punições seriam inapro-

priadas até que o empregado admitisse as infrações numa declaração 
assinada.

O patrão aceitou essas reivindicações, mandando imprimi-las e afixá
-las na fábrica.

Provocando greves numa fábrica vizinha
Após a greve na fábrica onde trabalhava J., teve início outra greve numa 
fábrica vizinha, fundada por investidores de Hong Kong e empregando 
cerca de quinhentos trabalhadores na produção de transformadores de 
alta frequência. O edifício dessa fábrica era muito próximo da fábrica de 
J.; o pessoal administrativo e os gestores dos departamentos de produção 
em ambos os lados conseguiam conversar e até passar materiais entre os 
edifícios. No dia da greve, o patrão da fábrica vizinha pediu imediatamen-
te aos quinhentos trabalhadores que não saíssem do refeitório e distribuiu 
latas de Red Bull a todos. Tomou em seguida a iniciativa de aumentar o 
pagamento das horas extraordinárias, colocando um fim às greves.

características da luta coletiva dos trabalhadores nesta fase

Os exemplos mencionados acima podem ser considerados bastante típicos 
durante a crise econômica, que se definiu pelas seguintes características:

Defensivas e econômicas: durante a crise econômica, os patrões orga-
nizaram-se coletivamente para discutir as melhores formas de lidar com 
a crise. A sua esperança era transferir tanto quanto o possível o custo da 
crise para os trabalhadores. Estes assumiram uma posição passiva; não 
entravam em ação a não ser que fossem pressionados pela redução de tra-
balho e do salário.

As reivindicações dos trabalhadores estavam, sobretudo, focadas nas 
políticas punitivas que conduziram a reduções salariais, como as punições 
e os dias excessivos sem laboração. Exigiam que a fábrica pagasse os salá-
rios em atraso e as horas extraordinárias. Nas fábricas falidas, das quais os 
patrões haviam fugido, a principal tática de greve para os trabalhadores 
era bloquear estradas ou portões das fábricas de forma a pressionar o go-
verno local a pagar as indenizações. Os patrões estavam mais organizados 
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e unidos para proteger os seus interesses enquanto grupo: o seu nível de 
organização melhorou significativamente. Para além disso, a sua atitude 
para com os trabalhadores era mais hipócrita. Durante a greve, o patrão 
lidava com os trabalhadores com toda a simpatia, culpava os gestores que 
haviam provocado diretamente os conflitos (por exemplo, o gestor que ha-
via concebido o sistema salarial) e rapidamente aceitava as reivindicações 
dos trabalhadores. Esse tipo de atitude pode levar os trabalhadores a se-
guir as intenções dos seus patrões, dissimulando assim o conflito entre 
capital e trabalho. Com o desenvolvimento da internet e dos celulares, os 
trabalhadores têm mais formas de tornar públicas as suas reivindicações. 
A este nível, os trabalhadores confiam mais nas reportagens jornalísticas, 
em parte porque as greves noticiadas pela mídia tinham maiores probabi-
lidades de atingir resultados positivos. Na maioria das greves dos últimos 
anos, segundo a informação de que disponho, os trabalhadores entraram 
em contato com os meios de comunicação social durante as greves.

2010 – Presente

Segundo o inquérito conduzido pelo Gabinete Nacional de Estatística em 
2009, a “produção industrial começou a recuperar em todos os trimestres 
e os lucros voltaram a crescer após um acentuado declínio” (Ma, 2010). No 
início de 2010, os principais meios de comunicação social das cidades cos-
teiras voltaram a abordar com sensacionalismo o tema da “falta de traba-
lhadores”. Além disso, foram criados alguns empregos após o governo cen-
tral ter implementado um pacote de estímulos no valor de quatro bilhões 
de yuan (cerca de 585 bilhões de dólares) dedicado sobretudo a projetos 
de infraestruturas. Os trabalhadores em geral passaram a ter expectativas 
mais ambiciosas no tocante à remuneração. Apesar disso, as melhorias a 
esse nível não chegaram tão cedo como se esperava, o que desencadeou 
uma vaga crescente de greves a nível nacional. Entre elas, a greve na Nanhai 
Honda, de 17 de maio a 1 de junho de 2010, bem como as greves posteriores 
por salários mais elevados na indústria automóvel, atraíram mais atenções. 

Tal como demonstrou o relatório de investigação efetuado pelo ramo 
da ACFTU (All China Federation of Trade-Unions, confederação sindical 
oficial chinesa) em Huadu, no distrito de Guangzhou, no espaço de poucos 
dias entre o fim de fevereiro e meados de março, eclodiram diversas greves 
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(Huang & Wang, 2010) – os trabalhadores da fábrica de automóveis Yorozu 
Bao Mit entraram em greve a 27 de fevereiro; os trabalhadores da Alpha 
Corporation, da Hexi Machinery e das fábricas de assentos automóveis 
Xichuan e Tacle souberam das greves na Yorozu Bao Mit e organizaram 
a sua própria greve a 11 de março; no dia seguinte, os trabalhadores na 
Mahle, na Rhythm e na fábrica de componentes automóveis GSK-NANJO 
entraram em greve uns após os outros. O relatório revelou também a raiz 
dessas greves: “os salários haviam permanecido estagnados durante quase 
oito anos apesar da crescente rentabilidade e dos consecutivos planos de 
expansão. Considerando os recentes aumentos de preços junto do consu-
midor para todos os residentes urbanos, muitos trabalhadores sofreram 
uma efetiva redução do seu salário real”.

Adicionalmente, as horas suplementares obrigatórias excessivas e o seu 
pagamento em violação das leis laborais são também causas importantes 
que levam os trabalhadores a entrar em greve. As greves crescentes não 
se circunscreveram ao delta do rio das Pérolas, mas antes eclodiram em 
parques industriais por toda a China. Em janeiro de 2010, dois mil traba-
lhadores da United Win Technology Limited em Suzhou (delta do Yangtze) 
entraram em greve devido aos rumores de que o bônus de fim de ano se-
ria abolido. O motivo subjacente era um salário extremamente baixo para 
uma elevada intensidade de trabalho ao longo de um período muito longo, 
bem como o fato de ser frequente a retenção de bônus e subsídios. Desde o 
final de maio até o final de agosto desse ano, mais de setenta mil trabalha-
dores em mais de setenta fábricas na Zona de Desenvolvimento de Dalian 
participaram de paralisações em resposta a um aumento anual dos salá-
rios de apenas 5,7% desde 2005, correspondente a apenas 45 yuan (cerca de 
6,3 dólares) por ano (Caixing Wang, 2010). Consequentemente, os salários 
aumentaram apenas 300 yuan (cerca de 46 dólares) por trabalhador em 
média. Para além disso, o incidente de contaminação com hexano em 2009 
foi uma das principais razões para a eclosão das greves. Em fevereiro, cerca 
de mil trabalhadores na fábrica Lacquer Craft, em Dongguan, entraram 
em greve. Um mês depois, os trabalhadores da fábrica de calçado Dabang, 
em Dongguan, tentaram fazer o mesmo, bem como os trabalhadores da 
fábrica da Canon em Shenzhen. De fato, o número de trabalhadores e fá-
bricas envolvidos na crescente vaga de greves durante a primeira metade 
de 2010 foi tão grande que se torna difícil, se não mesmo impossível, cata-
logá-los a todos. 
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As greves nesse período partilharam algumas características funda-
mentais. Em primeiro lugar, os trabalhadores tornaram-se mais agressi-
vos. Em comparação com as greves anteriores, que eram sobretudo formas 
de defender os direitos dos trabalhadores contra os salários em atraso ou 
reduções salariais, as greves ao longo desse período avançaram exigências 
agressivas, nomeadamente pelo aumento dos salários. Em segundo lugar, 
os trabalhadores mantiveram-se unidos e persistentes até certo ponto du-
rante o difícil e tortuoso processo de mês e meio de greve. Foi um grande 
salto em frente para os trabalhadores a exigência de reestruturação dos 
sindicatos. O sucesso na obtenção de aumentos salariais encorajou e ins-
pirou diretamente outras greves nos mesmos ramos industriais à escala 
nacional, tais como a da fábrica de componentes automóveis Foshan Fensu, 
a Foshan Transmission, a Siu Lam Honda, a fábrica de componentes auto-
móveis Wuhan, a Nansha Denso, a Tianjing Toyota, a fábrica de compo-
nentes automóveis Alei Siti, a NHK-UNI Spring, a Atsumitec e a Omron. A 
elevada rentabilidade da indústria automóvel permitiu aos gestores efetuar 
concessões, ainda que limitadas. Como resultado, os salários foram con-
sideravelmente aumentados em todas essas fábricas. Em terceiro lugar, o 
sindicato oficial assumiu em geral uma posição de apoio aos trabalhadores, 
especialmente no caso do notório incidente de agressões a trabalhadores 
durante a greve na Honda. A 22 de maio, a administração da empresa co-
locou os representantes dos grevistas na rua, enfurecendo os trabalhadores 
e provocando a extensão da greve a toda a fábrica. A 31 de maio, quando 
os trabalhadores souberam que os “delegados sindicais” espancaram de-
savergonhadamente os seus colegas, ficaram tão irritados que a maioria 
deles, que havia retomado o trabalho, voltou a abandonar imediatamente 
a fábrica. Alguns sindicatos locais aprenderam com essas respostas e al-
teraram a sua atitude. Na greve posterior da Nansha Denso, o sindicato 
local, reivindicando a representação dos trabalhadores, aconselhou contra 
a utilização da polícia para dissuadir os grevistas e ofereceu-se para nego-
ciar. A greve acabou seis dias depois. De outro ponto de vista, os sindicatos 
deram-se conta, a partir destes casos, que era necessário, para aperfeiçoar 
o seu controle sobre os trabalhadores, estabelecer a sua autoridade entre 
aqueles que pretendia representar. Começaram por isso a fazer esforços 
para fazer o papel de “polícia do bem”.

Em quarto lugar, a atitude das administrações também endureceu. 
Tomando novamente como exemplo a greve na Nansha Denso, os tra-
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balhadores começaram a avançar as suas exigências por altura do festi-
val da primavera, mas nunca receberam qualquer resposta positiva por 
parte da administração. Como afirmou um quadro no ramo da ACFTU 
no Distrito de Nansha, “o sindicato local identificou três exigências por 
parte dos trabalhadores: 1) aumentos salariais de 100 yuan (15,5 dólares); 
2) a instalação de sistemas de aquecimento nos dormitórios: 3) a dupli-
cação da remuneração para o trabalho noturno extraordinário. Contudo, 
após as exigências terem sido submetidas à administração, não houve 
qualquer resposta positiva a não ser o fornecimento de um jantar gra-
tuito para os trabalhadores que fizessem horas extraordinárias à noite”. 
Quando eclodiu a greve a 21 de junho os trabalhadores não fizeram qual-
quer exigência prévia. Mas o patrão foi tão ativo que declarou que caso 
os trabalhadores retomassem imediatamente o trabalho ninguém seria 
penalizado, os ares-condicionados seriam instalados imediatamente e os 
salários seriam aumentados em cerca de 450 yuan (cerca de setenta dó-
lares). Contudo, também ameaçou os trabalhadores que teriam apenas 
dez minutos para votar o regresso ao trabalho e, caso contrário, recor-
reria a medidas mais duras, como chamar a polícia. A pressão acabou 
por não resultar. Os quadros sindicais receavam que caso o patrão se 
revelasse excessivamente duro poderia provocar uma escalada na dis-
puta, tornando os trabalhadores ainda mais determinados a recorrer à 
greve. Fizeram por isso esforços para mediar entre a administração e os 
trabalhadores, tendo também tentado descobrir quem eram os líderes da 
greve. Zeng Qinghong, o vice-presidente da Guangzhou Automobile In-
dustry Group Corporation, que tinha acabado de gerir a greve na Honda 
enquanto mediador, também veio ajudar. Talvez devido à sua posição de 
classe, os patrões tinham tendência a se comportar como “má polícia”. 
Ou talvez tenham pensado que os trabalhadores desistiriam, como era 
habitual, quando fossem intimidados. Ou talvez os patrões tivessem um 
acordo tácito com o Estado capitalista em termos de divisão do traba-
lho: um fazia de “polícia do mal” e outro de “polícia do bem”. Qualquer 
que fosse o caso, a militância, persistência e solidariedade revelada pelos 
trabalhadores durante esta greve superou todas as expectativas dos pa-
trões. Em quinto lugar, durante o processo emergiram dois novos atores: 
Zeng Qinghong e Chang Kai. Zeng fazia parte do conselho de adminis-
tração e havia previamente trabalhado na gestão da fábrica da Honda, 
pelo que tinha relações pessoais com os administradores superiores da 
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fábrica da Honda em Nanhai. Como já foi mencionado, era também o 
vice-presidente da Guangzhou Automobile Industry Group Corporation. 
Apesar disso, desempenhou um papel de autoridade neutral e moderado 
durante o movimento de protesto dos trabalhadores. Utilizou a sua du-
pla posição de administrador e de deputado ao Congresso do Povo para 
conquistar a confiança dos trabalhadores de forma a mediar os conflitos 
laborais. Os trabalhadores também tinham algumas expectativas relati-
vamente a ele porque, como alguns o descreviam, “afinal de contas, ele 
é deputado ao Congresso do Povo e um grande empresário, pelo que 
deverá manter a sua palavra”. 

Durante as negociações, persuadiu os trabalhadores a reduzir as suas 
exigências. Afirmou repetidamente aos representantes dos trabalhadores 
que o salário médio na indústria de produção de maquinaria de Foshan 
City era apenas de 1.810 yuan (cerca de 278,5 dólares), pelo que aumentar o 
salário para 2.100 yuan (cerca de 323 dólares) já representava o nível local 
mais elevado daquele ramo, pelo que os trabalhadores não deveriam exigir 
mais” (Zhongguo Gongren, 2010). O professor Chang Kai é um reputado 
especialista em relações laborais. Trabalhou enquanto consultor legal dos 
trabalhadores durante a greve na Honda. Ele esforçou-se ao máximo para 
levar os trabalhadores a aceitar essas duas ideias: 1) o aumento salarial não 
é uma prioridade decisiva. “É certamente positivo obter um aumento sa-
larial. Mas a prioridade ao nível da negociação não deveria ser determinar 
com precisão o aumento salarial. O mais importante é levar os adminis-
tradores a reconhecer o estatuto e os direitos dos trabalhadores” (Ibid.). 2) 
Os trabalhadores deveriam retomar o trabalho durante o processo nego-
cial. “Chang Kai disse aos representantes dos trabalhadores que segundo 
as convenções internacionais, os trabalhadores não deviam de todo fazer 
greve enquanto a contratação coletiva estivesse a decorrer. Que não era 
permitido nem pelas regras nem pelas leis” (Ibid.). Relativamente às gre-
ves, o professor Chang Kai, por um lado, exprimiu a sua simpatia e com-
preensão para com os trabalhadores. Como afirmou, “tanto iniciar como 
participar numa greve não deveria resultar de uma decisão precipitada por 
parte dos trabalhadores, mas antes uma decisão difícil a tomar com gran-
de consideração e determinação” (Chang, 2010). Por outro lado, sugeriu 
que o governo desempenhasse um papel neutral entre os administrado-
res e os trabalhadores. O governo deveria se comportar equitativamente 
e com neutralidade, “como uma terceira parte, investigando e analisando 
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cuidadosamente a causa da greve, mediando e promovendo a conciliação 
entre administradores e trabalhadores, bem como facilitando e presidindo 
à resolução das disputas entre as duas partes através da contratação cole-
tiva” (Ibid.).

Em sexto lugar, juntamente com as crescentes lutas e a experiência 
acumulada, a classe trabalhadora tornou-se crescentemente confiante. 
Em geral, a educação dos trabalhadores melhorou significativamente. 
Graças à disseminação do uso das redes sociais, as lutas dos trabalha-
dores adotaram formas cada vez mais flexíveis. As greves na primeira 
metade de 2010 testemunharam uma série de tentativas de coordenação 
através da internet, incluindo conversas através do software de conver-
sa QQ, a troca de informações e ideais em fóruns online, bem como o 
carregamento de todo o tipo de fotografias de locais em greve e vídeos 
em direto de forma a divulgar as greves junto do público. É, contudo, 
lamentável que os trabalhadores não se tenham apercebido com toda a 
clareza da natureza pró-capitalista da comunicação social, do governo e 
dos quadros. 

Conclusão

O que tem sido o sofrimento dos trabalhadores enquanto penam dia e noi-
te, enquanto os verdadeiros criadores de uma enorme riqueza e de um no-
tável crescimento econômico? O que tem sido a sua prática de luta contra 
a exploração e a repressão? Como é que nos podemos juntar a eles e com-
bater em conjunto pela libertação da classe trabalhadora? Este artigo pro-
curou apresentar um esboço da vida e da luta dos trabalhadores chineses 
ao longo das últimas duas décadas. Devido aos limites de dimensão, bem 
como do nosso tempo e experiência, somos incapazes de explorar e do-
cumentar muitos detalhes. Ficaríamos muito satisfeitos se nos pudessem 
ajudar, por exemplo, conduzindo entrevistas com os trabalhadores, com 
ONGs ou até mesmo trabalhando nas fábricas de maneira a estar junto 
dos trabalhadores. Outras contribuições, como o auxílio na gravação das 
entrevistas e a organização de material antigo também seriam apreciadas. 
Esperamos que cada vez mais amigos se dediquem à grande revolução dos 
trabalhadores e avancem mais contributos à sua maneira.
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caPíTulo 5

Dez parágrafos contra uma Maçã Podre

iescravidão na Foxconn

amigos de gongchao

Prólogo

A Foxconn é a maior manufaturadora por contrato de produtos eletrôni-
cos no mundo. Produz, em suas fábricas na China e noutros países, para 
a Apple, para a Sony, para o Google, para a Microsoft, para o Amazon e 
para outras marcas. Os trabalhadores da Foxconn são os iEscravos (iSla-
ves) que enfrentam más condições de trabalho enquanto fabricam nossas 
ferramentas de comunicação, como iPhones, Kindles ou PlayStations. Em 
2010, uma série de suicídios de trabalhadores estremeceu as fábricas chine-
sas da Foxconn e ganhou atenção mundo afora. Sob a pressão do protesto 
público, a Foxconn prometeu melhorar as condições de trabalho e pagar 
salários mais altos, mas a situação, desde então, não mudou para melhor. 
A Foxconn acelerou o processo de realocação das fábricas para o interior 
da China; vem empregando estudantes como mão de obra “ainda mais 
barata”; encobre acidentes de trabalho para poupar dinheiro; continua a 
empregar um regime militarista de administração25. Entretanto, os traba-
lhadores da Foxconn estão longe de ser vítimas quietas da exploração e da 
repressão da empresa. Além das formas cotidianas de resistência contra o 
ritmo da linha de produção, os trabalhadores da Foxconn tomaram parte 
em greves e protestaram com violência.

25 Esta é a conclusão de um projeto de pesquisa sobre a Foxconn documentada no livro: 
Pun Ngai, Lu Huilin, Guo Yuhua, Shen Yuan (2012): Wo Zai Fushikang (Me at Foxconn), 
Beijing. Uma versão alemã do livro foi publicada em março de 2013: iSlaves – Ausbeutung 
und Widerstand in Chinas Foxconn-Fabriken, Vienna; veja <http://www.gongchao.org/
de/islaves-buch>.
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Manufatura egoísta

As manufaturadoras por contrato são companhias que oferecem sua infra-
estrutura produtiva para marcas sem fábricas, um sistema desenvolvido 
nos anos 1970 e 1980 não apenas em eletrônicos, mas também para têxteis 
e calçados. Várias dessas fábricas estão localizadas em zonas econômicas 
especiais de países com baixos salários – na Ásia, na América Latina e 
no Leste Europeu. Desde os anos 1980, a Foxconn emergiu de pequena 
subcontratada para a condição de maior manufaturadora do mundo, com 
mais de um milhão de trabalhadores apenas na China. Nas suas fábricas 
com dezenas de milhares ou mesmo centenas de milhares de industriários 
ao longo do país (por exemplo, Shenzhen, Kunshan, Taiyuan, Hangzhou, 
Chengdu, Zhengzhou, Langfang), a Foxconn lida, internamente, com qua-
se todos os processos de desenvolvimento e produção de utensílios eletrô-
nicos. Seus serviços incluem a manufatura de baixa tecnologia e a monta-
gem de alta tecnologia. A Foxconn aprimorou um sistema produtivo que 
é visto como modelo para fábricas de consumo global e para cadeias de 
produção globais. 

Simplesmente exploração

iEscravo pode ser soletrado como “i Escravo”26: é sobre ser escravo de um 
chefe na era da internet, ser sujeito à exploração capitalista e a um regime 
de fábrica violento. As condições de trabalho na Foxconn são caracteriza-
das por processos tayloristas de trabalho em linhas de montagem e banca-
das, um sistema de rotação de trabalho com horas extras compulsórias e 
parcialmente não pagas, rígida e por vezes despótica supervisão do traba-
lho, labor com alta velocidade e intensidade e ambientes de trabalho peri-
gosos, tanto por conta de maquinaria de alto risco como pelos materiais tó-

26 A palavra inglesa “slave” vem do francês arcaico “sclave”, do latim medieval “sclavus”, 
do grego bizantino “σκλάβος” (sklábos). A palavra “σκλάβος “, por sua vez, vem do etnô-
nimo “Slav”, porque em algumas guerras dos tempos medievais vários eslavos foram cap-
turados e escravizados (http://en.wikipedia.org/wiki/Slave); o “i” em “iPhone” ou “iPad” 
representa “internet”, mas também “indivíduo”, “I” [nota do tradutor: “I” é o pronome 
pessoal do caso reto “eu”, em inglês], veja: <http://www.quora.com/History-of-Apple-Inc/
How-did-Apple-choose-the-i-naming-convention-iMac-iPod>.

China-em-revolta.indd   104 07/10/2014   13:14:55



Dez parágrafos contra uma maçã Podre 105

xicos, levando a acidentes de trabalho e doenças relacionadas ao trabalho27. 
O gerenciamento autoritário inclui rígido controle no trabalho, punições 
severas mesmo para pequenas “infrações”, revista pessoal pelos guardas 
da companhia, e mais. Os dormitórios superpovoados, onde a maioria dos 
trabalhadores vive, são a extensão dos pátios e das linhas de montagem 
com portões vigiados, serviço de limpeza compulsório para os moradores, 
e a alocação de trabalhadores de diferentes departamentos com mudanças 
para um dormitório, o que leva ao isolamento, à falta de sono, e conflito 
entre os trabalhadores – uma política empregada pela Foxconn para dividir 
os trabalhadores e prevenir resistência coletiva. 

Mais barato do que barato

A maior parte dos trabalhadores são migrantes entre dezesseis e 25 anos 
de idade, sendo 60% do sexo masculino28. A remuneração média gira em 
torno de 1.300 e 2.300 renminbi por mês (incluindo horas extras: entre 
480 e 840 reais). Nominalmente, está acima do salário mínimo regional, 
mas ainda insuficiente para se estabelecer na cidade, começar uma família, 
ou ter a vida que desejam. Para burlar a legislação trabalhista, incluindo a 
regulação que exige salário mínimo, a Foxconn também contrata dezenas 
de milhares de estudantes de escolas técnicas, cuja idade gira em torno de 
dezesseis a dezoito anos de idade, os famosos “internos”29. Frequentemente, 
eles são forçados por suas escolas a trabalhar para a Foxconn como parte 
do currículo. Formalmente, são estágios para aprender técnicas de traba-
lho, mas, em realidade, trabalhando nas linhas de montagem junto a ou-
tros trabalhadores – por salários mais baixos e facilmente demitidos sem 

27 Mais informações em inglês: < http://www.gongchao.org/en/islaves-struggles>. Uma in-
teressante entrevista com um ex-operário da Foxconn descrevendo as condições laborais: 
<http://www.youtube.com/watch?v=lhf0tgtXd8c&feature=youtu.be>.
28 Isso mudou na última década. Antes, a vasta maioria de trabalhadores era do sexo fe-
minino, mas devido à escassez de mão de obra nos centros industriais, especialmente 
no delta do Rio das Pérolas, a Foxconn começou a contratar mais trabalhadores do sexo 
masculino.
29 Os internos perfaziam mais de 15% do total da força de trabalho da Foxconn em 2010: 
Ngai, Pun/Chan, Jenny: The Spatial Politics of Labor in China: Life, Labor, and a New Ge-
neration of Migrant Workers. The South Atlantic Quarterly 112:1, Winter 2013.
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compensações. Esses estudantes servem como exército de reserva flexível 
de trabalhadores. Além da Foxconn, muitas outras companhias na China 
lançam mão desse segmento de mão de obra. 

Revolta n’roll

A história dos iEscravos é de exploração e de repressão – e de luta e de resis-
tência diária. É sobre o comando capitalista sobre os trabalhadores e sobre 
a produção, sobre intensidade de trabalho e velocidade (produção de va-
lor comercial), assim como sobre a qualidade dos bens (produção de valor 
de uso). Os trabalhadores da Foxconn se queixam de diversos problemas: 
baixos salários, o ritmo mecânico brutal, a falta de sentido e a chateza do 
trabalho, as condições de trabalho perigosas, os superiores despóticos, os 
dormitórios lotados. Eles comparam a Foxconn a uma prisão, a cantina à 
ração para porcos. Odeiam a exaustão diária, durante e depois do trabalho, 
e dizem: “Se você ficar muito tempo na Foxconn, fica burro!” ou “A Fox-
conn me traiu, portanto não vou poupá-los!”30. Além de se ausentarem – a 
Foxconn tem uma grande rotatividade de trabalhadores – os trabalhado-
res frequentemente lançam mão de resistência diária, como sabotagens e 
operações-tartaruga. Por vezes, engajam-se em lutas coletivas como greves, 
por exemplo, no complexo fabril de Zhengzhou em outubro de 2012 e em 
Fengcheng em janeiro de 2013. Onde essas formas de luta foram barra-
das pelo regime militarista da Foxconn, rebeliões irromperam, como em 
Chengdu em junho de 2012 e em Taiyuan em setembro de 201231.

Reparando o irreparável

Em vários centros industriais da China, o número de mobilizações de 
trabalhadores migrantes aumentou desde o começo dos anos 2000 – al-
cançando o auge com a onda de greves na indústria automotora no verão 

30 Veja a história dos trabalhadores em: Pun Ngai, Lu Huilin, Guo Yuhua, Shen Yuan 
(2012), mencionados na nota de rodapé 25.
31 Para uma lista de greves e rebeliões nas fábricas da Foxconn, veja a tabela em: <http://
www.gongchao.org/en/Texts/2013/list-of-labor-unrest-at-foxconn>.
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de 2010. As companhias foram forçadas a aumentar salários. Um fator é 
o medo do Partido Comunista Chinês de ver desestabilizado seu poder 
por conta das agitações dos trabalhadores e, portanto, aumentou o piso 
regional em média 12,5% ao ano entre 2006 e 2011. Prevê-se que haverá 
aumento de 13% ao ano até 201532. A Foxconn estava sofrendo pressão da 
opinião pública depois da série de suicídios em suas fábricas chinesas no 
ano de 2010. Aumentou os salários (para poder cortar benefícios e horas 
extras), mas isso acelerou a realocação das unidades de produção da costa 
sudeste da China para o interior do país, onde os salários são menores em 
50%, ou menos. Com isso, ela usou a competição entre regiões e muni-
cipalidades por investimentos, recebendo grande apoio financeiro estatal. 
Ao mesmo tempo, a Foxconn continuou investindo em novo maquinário 
e em tecnologia no trabalho, não tanto para substituir o trabalho humano 
quanto para aliená-lo e desvalorizá-lo, otimizando sua submissão ao ritmo 
da máquina. Entretanto, nem o “arranjo espacial” nem os “arranjos tecno-
lógicos” repararam o irreparável: depois de 2010, grande parte das lutas 
registradas ocorreram nas novas fábricas. 

Táticas diversionistas 

Durante anos, o Partido Comunista Chinês tentou evitar agitações traba-
lhistas não apenas por meio de aumentos no salário mínimo, mas também 
por meio de intermediações, de tribunais do trabalho, e engajamento dire-
to do escritório do trabalho. Uma vez que tais medidas não evitaram on-
das recorrentes de agitação operária nos últimos anos – nomeadamente, a 
grande onda do verão de 2010 –, o PCC está experimentando mudanças no 
sistema sindical, modificando parcialmente o sistema vertical de indicação 
de representantes sindicais para um modelo de eleições entre operários 
nas companhias com um histórico recente de agitação (como a fábrica da 
Honda em Foshan, onde a greve de 2010 começou). No começo de 2013, a 
Foxconn anunciou que realizaria, até julho, eleições nos pátios da empresa, 

32 Veja <http://www.reuters.com/article/2012/02/08/us-china-economy-jobs-idUSTRE-
8170DY20120208> ; de acordo com outra reportagem, “salários reais mensurados em dó-
lares nos valores de 2005 aumentaram 350% nos últimos 11 anos na China”: <http://www.
ft.com/intl/cms/s/0/7412b714-6fc3-11e2-8785-00144feab49a.html#axzz2LeN0U055>.
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o que repetiria a cada cinco anos. O sindicato oficial do PCC atua na Fox-
conn desde 2006, sob estrito controle gerencial. Uma legitimação “demo-
crática” de representantes dos pátios das fábricas seria supostamente capaz 
de atenuar a imagem de “fábrica exploradora”. A Foxconn quer minar a 
resistência que independe de sindicatos, a qual está por trás da greve dos 
trabalhadores e de outras ações. A reforma sindical concederá à gerência 
mais informações sobre o descontentamento dos trabalhadores de modo 
a tomar contramedidas para assim evitar ações coletivas ainda em estágio 
embrionário. 

Apenas tempestades de bobagens

A Foxconn atrai muitas críticas e ataques por conta da exploração brutal e 
das pesadas condições de trabalho – como faz a Apple: a companhia nor-
te-americana é uma marca esplendorosa, que simboliza uma cultura capi-
talista globalizada construída sobre uma cruel forma de escravidão assa-
lariada – em fábricas de fornecedoras como a Foxconn, em lojas da Apple 
e alhures. A campanha internacional contra essas companhias começou 
antes de 2010. Visa a envergonhar, criar pressão pública e organizar boico-
tes de consumidores, na esperança de que isso faça a Foxconn melhorar as 
condições laborais33 . Quanto ao impacto que a campanha trouxe é difícil 
mensurar. Para se garantir, a Apple está preocupada com sua imagem, uma 
vez que busca manter as vendas em alta, mas até agora a Apple e a Foxconn 
só fizeram promessas teatrais e mudanças cosméticas. O que mais pode-
ríamos esperar? A pressão de verdade é resultado da alta rotatividade da 
mão de obra somada à escassez de mão de obra em centros industriais 
na China, ademais das frequentes lutas dos trabalhadores nas fábricas da 
Foxconn. No entanto, não é de toda importância a eficiência das tempes-
tades de bobagens e das campanhas contra certas companhias. Grande 
parte dessas campanhas podem criar (ou agravar) os seguintes problemas: 
1) elas geralmente se limitam à crítica da “superexploração”, dos “chefes 
maus”, das “companhias não democráticas”, dos “caça-sindicatos”. Isso os 

33 Sobre estas campanhas, veja, por exemplo, os sítios eletrônicos da Good Electronics 
http://goodelectronics.org/  e da Make IT Fair http://maketfair.org.
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leva a fazer demandas por uma gerência “socialmente responsável”, me-
diação “democrática” do conflito capital-trabalho, ou pior: a intervenção 
do Estado (autoritário) para que estabeleça ou restaure a “justiça social”; 2) 
as campanhas usualmente promovem sindicatos independentes, barganha 
coletiva, ou outras formas de negociação entre capital e trabalhadores; e 
3) as campanhas clamam, de fora, pelo apoio das lutas dos trabalhadores, 
através de “consumidores” em “países ricos” para “produtores” que são vis-
tos como fracos (ou vítimas) em “países pobres”. 

Não mais iEscravidão

Reservadas as boas intenções, 1) esta estreita (ideológica) crítica do capita-
lismo leva à ilusões de profundas mudanças através de mediação reformis-
ta. Para além de um pêndulo que se balança entre as lutas dos trabalhado-
res e os ajustes dos capitalistas, dentro de um quadro capitalista reformado, 
a luta de classes trata da superação da exploração. Ademais, 2) trabalhado-
res da Foxconn melhorarão suas condições se alcançarem poder por meio 
de recusa ao trabalho, seja através de greves ou outras formas de luta nas 
fábricas da Foxconn. Qualquer sindicato só consegue negociar acordos fa-
voráveis se os trabalhadores são capazes de manter esse tipo de ações cole-
tivas. Finalmente, 3) a fatal má interpretação de como construir o caminho 
para a união dos proletários submissos mundo afora aumenta as divisões 
no seio da classe trabalhadora em diferentes partes do mundo. Em tempos 
de crises capitalistas profundas com novos movimentos de classe a nível 
global, que mostram capacidade de auto-organização, campanhas apenas 
fazem sentido se atacam todas as estruturas capitalistas de produção; não 
pedem por mediação de classes; e se são baseadas em solidariedade mútua, 

“olho no olho”. Solidariedade é possível quando sujeitos (potencialmente) 
rebeldes e empoderados veem objetivos comuns e inter-relacionam suas 
lutas. No caso da Foxconn, isso significa que industriários nas fábricas da 
China da Foxconn (ou da República Tcheca ou de outros países), mineiros 
de coltan no Congo, vendedores das lojas da Apple, trabalhadores de call 
centers no mundo lutem contra a própria exploração e a relacionem à ex-
ploração e às lutas que ocorrem na cadeia de produção.
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Epílogo

A parte chocante da Foxconn não é o “extremo” ou “malévolo”, mas a 
rotina e aparente normalidade da exploração e da humilhação. O termo 
iEscravo não se restringe apenas a essa forma de escravidão assalariada, 
abarcando a exploração de qualquer trabalho assalariado: a subordinação 
a um regime autoritário de produção; a extorsão de mais-valia através de 
procedimentos laborais fatigantes. Noutras palavras, a forma cruel de ex-
ploração não está embasada nas malvadas mentes dos capitalistas por trás 
da companhia (bem, mentes malvadas eles têm), mas na lógica do acú-
mulo do capital. Sua despótica gerência é uma estratégia para dominar e 
sugar a força de trabalho, e como tal, uma reação à resistência diária e à 
luta dos trabalhadores “de baixo”. Essas lutas diárias dos iEscravos darão a 
medida de quanto e a que preço sua força de trabalho será explorada – ou 
mesmo se eles deveriam realizar trabalhos fabris exaustivos, monótonos e 
perigosos.

Eles não são peças vitimadas da maquinaria do capital – como visto 
pela perspectiva do capital – mas uma força que continuamente distor-
ce o plano capitalista de produção e de reprodução. Os trabalhadores da 
Foxconn lutam no conflito de classes dentro da fábrica global na China, e 
como tal, suas lutas fazem parte de lutas de classe globais intensificadas 
que são a fonte e resultado da crise do capitalismo mesmo. Se o poder dos 
trabalhadores das fábricas globais na China alcançar um patamar no qual 
ele destrua a presente cadeia global de acumulação capitalista, tudo é pos-
sível. Não vamos apenas assistir, esperar e ter esperança. 

Relato da fábrica da Foxconn em chongqing, 201134

Yang, estudante e operário – “A máquina é seu senhor e mestre”
Metas de produção e controle de qualidade pressionam os trabalhadores 
tanto quanto agressões verbais. Isso ficava mais óbvio durante as reuniões 
matutinas. Primeiramente, todos os nomes eram chamados. Em seguida, 
o dirigente da linha de produção explicava as tarefas do dia e apontava 

34 Excerto de: Pun Ngai, Lu Huilin, Guo Yuhua, Shen Yuan (2012), mencionados na nota 
de rodapé 25.
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problemas como a falta de limpeza no ambiente de trabalho, a bagunça 
das bancadas, o falatório durante o trabalho e a produção mal feita. Toda 
manhã tínhamos de ouvir essas reprimendas […]

Os supervisores oprimem os trabalhadores; as máquinas retiram dos 
trabalhadores o senso sobre o sentido e valor da vida. O trabalho não de-
manda nenhuma habilidade que exija pensar por conta própria. Todos os 
dias os mesmos movimentos corporais se repetem, de tal modo que os 
trabalhadores perdem gradualmente seus sentimentos e tornam-se apáti-
cos. Eles não mais vivenciam o presente em seus pensamentos. Eu percebi 
como, durante o trabalho, sofria apagões frequentes. Eu já havia interna-
lizado todos os movimentos de trabalho e repentinamente acordava com 
um estalo e não sabia se havia processado a última peça ou não – eu tinha 
de perguntar ao meu colega […]

As máquinas aparentam ser estranhas criaturas que sugam matéria 
bruta, a digere internamente, e a cospem na forma de produto final. A pro-
dução automatizada simplifica as tarefas dos trabalhadores, que não mais 
têm uma função importante para a produção. Eles, em realidade, servem 
às máquinas. Nós perdemos o valor que deveríamos ter como seres huma-
nos, e nos tornamos uma extensão das máquinas, seus apêndices, sim, seus 
servos. Eu imaginava com frequência que a máquina era minha mestra e 
senhora, cujo cabelo eu tinha de pentear, como um escravo. Não podia 
pentear nem muito rápido, nem muito devagar. Eu tinha de pentear ordei-
ramente; nenhum fio de cabelo poderia cair. Se não fizesse corretamente, 
eu seria dispensado.

Um dia, uma operária me contou que em janeiro daquele ano as horas 
extras não foram pagas e, portanto, os trabalhadores cruzaram os braços. 
[…] Alguns tomaram a iniciativa e se recusaram a trabalhar horas extras 
aquele dia. Os outros trabalhadores na linha de produção imediatamen-
te se juntaram a eles e, no final do turno normal, uma grande parte dos 
trabalhadores não cumpriu as horas extras e deixaram a fábrica. Alguns 
dos que tomaram a iniciativa deixaram a companhia mais tarde, ou foram 
transferidos a outros departamentos.

Nas linhas de produção, observava-se com frequência como os traba-
lhadores procuravam oportunidades para matar o tempo. Um dia, meu 
colega Ming apareceu. Nós somos bons amigos, mas eu ainda me pergun-
tava por que ele não tinha nada o que fazer durante as horas de trabalho. 

“Minha máquina quebrou”, ele disse. Eu respondi: “isso é ótimo”. Ele ficou 
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mais um tempo e sussurrou: “eu danifiquei a máquina de propósito. Só tive 
de usar o botão de emergência, então a máquina parou. Eu coloco o botão 
liga/desliga na posição original para que ninguém saiba o que aconteceu”. 
Outros trabalhadores me contaram que, quando há muito a fazer ou quan-
do eles querem paz, eles tratam peças-padrão como lixo e as destroem, de 
modo que têm que produzi-las de novo. Dessa maneira, eles podem redu-
zir o volume das metas de produção e reduzir a velocidade de produção. 
Ele diz: “meu amigo do turno da noite chegou a descartar duas caixas de 
peças-padrão”. Claro, há uma forma direta e clara de resistência, que é 
simplesmente abandonar a linha de produção. 

Uma vez, recebi uma mensagem de texto depois do turno de um traba-
lhador: “Estou caindo fora! Não é nada, só não quero mais ter de aguentar 
a tortura noturna”. Ele trabalhou para a Foxconn meros 35 dias.
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caPíTulo 6

Despertar coletivo e ação dos  
trabalhadores chineses
a greve dos trabalhadores da indústria  
automobilística em 2010 e seus efeitos

Wang kan

No dia 17 de maio de 2010, eclodiu uma greve na fábrica de peças da 
Honda em Nanhai, uma cidade localizada no centro chinês da indústria 
manufatureira, na província de Guangdong. Mais de 1.800 trabalhadores 
participaram, e a greve acabou por interromper todo o setor de peças de 
reposição, paralisando a produção de carros da Honda na China. No dia 
28 de maio, a onda grevista se espalhou pela fábrica da Hyundai; no dia 29 
de maio, alcançou a estadunidense Chrysler que mantém uma joint ventu-
re com a fábrica da Jeep, ambas em Pequim. No dia 18 de junho, a segunda 
fábrica da Toyota em Tianjin teve de fechar, devido a uma greve. Em julho, 
a mídia chinesa em geral recebeu pedidos para que restringisse a cobertu-
ra das greves, mas ainda assim as greves no setor industrial não pararam. 
Até 22 de julho, ao menos duas das fábricas em joint venture da Honda 
assistiram a greves. Os organizadores e participantes mais importantes 
dessas greves eram trabalhadores migrantes (nongmingong, trabalhadores 
campesinos). Durante a onda paredista, eles mostraram forte consciência 
coletiva e capacidade de ação coletiva. 

A começar por 2001, quando a China aderiu à Organização Mundial do 
Comércio (OMC), as estatísticas anuais do Escritório de Estratégia Política 
do Conselho de Estado da China e do Departamento de Trabalho central 
mostram que os trabalhadores migrantes que vêm às cidades, egressos do 
interior do país, constituem uma parte importante da classe trabalhado-
ra (Escritório de Pesquisa do Conselho de Estado da China, 2006). Trabalha-
dores emigrados já constituem mais de dois terços do setor secundário, 
e no setor terciário sua proporção é ainda maior. Por volta de 2009, seu 
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número total na China alcançou a cifra de 280 milhões. Tradicionalmen-
te, as pessoas presumem que trabalhadores migrantes sofrem da falta de 
consciência coletiva e de militância. Os trabalhadores migrantes vêm das 
regiões rurais da China com o menor nível de renda e padrão de vida. A 
renda líquida anual é de apenas 1.500 - 2.500 RMB, enquanto na indústria 
manufatureira essa é a renda mensal. Portanto, desde a reforma e aber-
tura da China em 1978, os trabalhadores migrantes, que sempre suporta-
ram “amarguras e durezas”, eram os candidatos naturais a desempenhar 
o papel de “explorados” (Solinger, 1999; Li, 2004). Embora tenha havido 
resistência, as lutas desses trabalhadores eram geralmente desorganizadas 
e esporádicas. Ainda não houve onda paredista inter-regional dentro de 
uma mesma indústria. 

A indústria automotiva é uma das mais lucrativas da China, e uma das 
que oferece as melhores condições laborais. As vendas no mercado do-
méstico chinês já superaram as dos Estados Unidos, e a China se tornou 
um mercado importante para todos os produtores mundiais de automó-
veis ([sem autor], 2009). O mercado doméstico de carros goza de preços 
protegidos. Os preços de venda dos mesmos modelos são bem mais altos 
nos Estados Unidos e na Coreia do Sul. As companhias automotoras vêm 
desfrutando de margens de lucro enormes e crescentes (Governo da China, 
2011). Por conta da avançada tecnologia, tipicamente empregada na linha 
de produção de automóveis, a maioria dos operários são habilidosos, des-
frutam de boa educação e treinamento, e as condições de trabalho e bene-
fícios são melhores que noutras indústrias. As condições laborais e salários 
das companhias automotoras que foram atingidas por greves durante a 
onda paredista estavam de acordo com os padrões legais e até acima da 
média nas áreas afetadas. Uma grande parte dos trabalhadores que par-
ticiparam das greves eram trabalhadores migrantes, vários deles jovens, 
e muitos com boa educação e treinamento técnico. Em contraste, quase 
nenhuma longa e extensa greve ocorreu no tradicional núcleo da indústria 
automotora – em províncias como Hubei e Jilin. A maior razão para isso 
é da maioria dos operários nestas regiões serem residentes locais. Embora 
a remuneração de trabalhadores locais, incluindo salário e benefícios, seja 
quase a mesma dos trabalhadores migrantes, os nativos raramente esco-
lhem seguir as ações dos operários. 
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O Papel da organização dos trabalhadores na  
mobilização dos trabalhadores migrantes

Ativistas e organizadores dos trabalhadores têm um papel muito impor-
tante no desenvolvimento de consciência coletiva e no empoderamento co-
letivo dos trabalhadores migrantes (Chan, 2010). Antes da onda paredista, 
os trabalhadores migrantes chineses conheciam pouco sobre seus direitos 
e formas coletivas de resistência. Em 2004, uma pesquisa conduzida pela 
Academia Chinesa de Ciências Sociais (CASS, em inglês) demonstrou que, 
apesar da exploração ilegal e da pressão, os trabalhadores migrantes fre-
quentemente toleravam suas condições (Li, 2005). Em 2006, uma investi-
gação conduzida pela Universidade Sun Yat-Sen no delta do rio das Péro-
las (província de Guangdong) também mostrou que embora os salários 
fossem baixos e o ambiente de trabalho fosse instável, os trabalhadores 
migrantes não tinham consciência coletiva nem conheciam ações coletivas 
(Liu & Wan, 2007). Num sistema que é incapaz de cuidar de seus direitos 
e interesses legítimos, uma grande maioria dos trabalhadores migrantes 
decidiu deixar o delta do Rio das Pérolas ao invés de começar a resistir. 

Todavia, essas pesquisas e investigações não observaram a vívida or-
ganização trabalhadora nas comunidades de trabalhadores e dentro das 
zonas fabris. Em junho de 2010, a China já contava cerca de cem organiza-
ções de trabalhadores independentes, assim como dois mil representantes 
de trabalhadores em litígios trabalhistas35. Desde o final da década de 1990, 
essas organizações de trabalhadores e representantes desenvolvem suas 
atividades fora do controle das autoridades chinesas e do sindicato oficial. 
Com êxito, estabeleceram redes de trabalhadores baseadas em comuni-
dades de trabalhadores. Em Shenzhen, província de Guangdong, os pe-
quenos trabalhadores trazem ar fresco à educação e apoiam na resolução 
de litígios trabalhistas, bem como atuam em serviços de informação de 
pequena escala que já cobre comunidades com mais de quatrocentos mil 
trabalhadores. Em Pequim, Shenzhen e Shenyang, várias ramificações do 
Xiaoxiao-niao (“Passarinho”) – uma rede de informações para trabalhado-
res migrantes – foram estabelecidas. Desde 2003, eles produzem um talk 
show no rádio especialmente para trabalhadores migrantes, que conta com 

35 Estatísticas colhidas em campo pelo autor.
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quinhentos mil ouvintes ao ano36. Adicionalmente, o grande número de 
representantes civis que apoiam os trabalhadores migrantes nas disputas 
trabalhistas faz com que eles ganhem maior conhecimento das leis e dos 
direitos dos trabalhadores. Grande parte dos litígios de que esses represen-
tantes civis cuidam são coletivos.

Embora os líderes das organizações de trabalhadores e representantes 
civis se envolvam, em regra, para ganhar dinheiro – e não porque since-
ramente busquem dar apoio os trabalhadores migrantes – sua atuação de 
duas caras ao menos dá experiência aos trabalhadores migrantes na luta 
por direitos. Através dessa experiência, vários trabalhadores migrantes co-
meçam a perceber a importância da auto-organização e da ação coletiva. 
Ma Yang, um fundador do Centro de Ação dos Trabalhadores de Pequim, 
diz: “Eu mesmo sou um trabalhador migrante e tenho experiência em lu-
tas laborais. Ao analisar os vários colegas de trabalho com experiência na 
defesa de direitos me ensinou que ninguém é capaz de nos ajudar. A única 
saída é a organização e ajuda mútua entre companheiros de trabalho; de 
outra maneira, nunca se terá poder real”37 .

Na fábrica de peças da Honda onde a onda paredista deu início, quase 
todos os operários e supervisores de baixo calibre são trabalhadores mi-
grantes. As condições laborais e o salário na fábrica são melhores do que 
a média da região de Nanhai, e tudo conduzido de acordo com os padrões 
legais. No entanto, o sistema gerencial interno não deixa espaço para ne-
nhuma forma de participação dos trabalhadores. Basicamente, trabalha-
dores ordinários não têm oportunidade de expressar suas preocupações no 
processo de barganha coletiva do sindicato. Alguns operários qualificados 
na fábrica de autopeças da Honda já haviam trabalhado para outras fábri-
cas onde haviam tido a oportunidade de participar em vários esforços na 
organização dos trabalhadores. Uma parcela dos trabalhadores já tinha 
recebido aconselhamento legal de certas organizações trabalhistas e tinha 
entendimento da importância da conscientização coletiva e da necessida-
de de organizar os trabalhadores. Quando a crise financeira internacional 
começou em 2008, a fábrica de autopeças da Honda viu os lucros caírem, 
e como resultado suspendeu os aumentos salariais e as horas extras. Isso 

36 “Passarinho”, relatório anual (2010).
37 Entrevista realizada pelo autor (2010).
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trouxe redução dos salários reais e provocou queixas generalizadas entre 
os trabalhadores. Um operário qualificado que participou da greve disse: 

“Na medida em que não estávamos nem juntos, nem unidos, os emprega-
dores conseguiram manipular as coisas da maneira que queriam... Hoje, os 
preços aumentam muito rápido, por exemplo, os ovos custam o dobro do 
que antes, mas os salários não mudaram. Não tivemos escolha senão parar 
[de trabalhar]”38 .

Em abril de 2010, dois operários qualificados e experientes da fábrica 
de autopeças da Honda começaram um litígio trabalhista sobre os salários 
contra a gerência da fábrica. Os dois buscaram Lao Zhang – um repre-
sentante civil que já havia defendido os trabalhadores em casos judiciais. 
O próprio Lao Zhang havia sido um trabalhador migrante e havia traba-
lhado em fábricas outrora. Lao Zhang acreditava que apenas a mediação 
poderia render, em curto prazo, mais dinheiro aos colegas operários. Pro-
cedimentos laborais ordinários para resolver litígios trabalhistas duram 
cerca de meio ano. Para que a gerência da fábrica aceitasse a mediação, os 
dois trabalhadores precisavam de alguma barganha que pudesse ser usada 
durante as negociações. Lao Zhang e seus colegas propuseram que os dois 
trabalhadores retornassem à fábrica e ao dormitório e que panfletassem, 
preparando-se para uma greve. Eles foram encorajados a contar à gerência 
sobre os panfletos, também. Dessa maneira, eles iriam efetivamente forçar 
a direção a começar uma mediação. Eles não esperavam que os colegas 
de fábrica que ouviram falar dos dois trabalhadores panfletando, fossem 
agir. Vários supervisores de baixo calibre tiveram um papel importante 
na coordenação e na organização. Eles tiveram origem nos trabalhadores 
migrantes e, portanto, exerceram forte influência sobre os trabalhadores 
ordinários.

Quando a greve começou em 17 de maio, os dois operários que entrega-
ram os panfletos já não exerciam influência nenhuma. Nos dias 20 e 21 de 
maio, trabalhadores e gerentes tiveram duas sessões de barganha coletiva. 
Os trabalhadores propugnaram suas seis demandas, incluindo aumentos 
salariais e benefícios; a promessa de não demitir os grevistas depois do 
movimento paredista; e a reorganização do sindicato. A gerência da fábri-
ca, de início, esteve de acordo. Lao Zhang, o representante civil, pensou 

38 Entrevista realizada pelo autor (2010).
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que era hora de retornar ao trabalho e começar a mediação, mas, dentro da 
fábrica, quase nenhum operário admitia que Lao Zhang e os dois colegas 
eram quem havia começado a greve.

No dia 22 de maio, a gerência usou os alto-falantes da fábrica para anun-
ciar que havia demitido os dois líderes grevistas. Depois de ouvir este pro-
nunciamento, todos os trabalhadores da fábrica entraram em greve, incluin-
do todos os empregados trabalhando em logística interna. Todo o segmento 
produtor de autopeças da Honda na China parou. As grandes montadoras 
da Honda em Guangzhou e em Dongfeng tiveram de parar a produção por-
que não tinham peças suficientes. O dano econômico foi imenso. 

Na semana seguinte, a gerência da fábrica fez duas ofertas para aumen-
tar salários e permissões de habitação, e pediram aos trabalhadores gre-
vistas que voltassem ao trabalho imediatamente. Enquanto isso, muitos 
grevistas esperavam que o problema se resolvesse o mais cedo possível, 
porque não receberam salários durante a greve. No dia 28 de maio, uma 
vez que muitos trabalhadores davam sinais de querer retornar ao trabalho, 
a gerência da fábrica, repentinamente, lançou uma “declaração promis-
sória” nos dormitórios. Pedia que os trabalhadores se comprometessem a 
não liderar, organizar ou participar de ações coletivas tais quais as greves. 
Eles também pediram que os trabalhadores voluntariamente seguissem as 
regras da companhia. Em entrevistas no local, trabalhadores que partici-
pavam da greve declararam: “De fato, queríamos encontrar uma solução. 
Agora, quem está com medo de quem? Se nada é produzido, a companhia 
perde dinheiro todo dia, muito mais do que nós”39 .

No dia 29 de maio, a gerência da fábrica, dando um passo adiante na 
direção de medidas mais duras, pediu para que os trabalhadores devolves-
sem a “declaração promissória”, assinando-a e depositando-a em caixas 
disponíveis até às nove da manhã do dia 31 de maio. Se os trabalhadores 
não aquiescessem, teriam de encarar consequências pessoais. Diante dessa 
situação, uma trabalhadora disse: “No começo, muitos participaram na 
greve. Não somos criancinhas, e a direção da fábrica não deveria tentar 
nos intimidar. Não poderíamos voltar ao trabalho, já que ninguém estava 
na greve apenas por si”40 . Dessa forma, a greve na fábrica de autopeças da 

39 Entrevista realizada pelo autor (2010).
40 Entrevista realizada pelo autor (2010).
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Honda continuou até 8 de junho. Apenas depois dos gerentes da sede no 
Japão e na “ joint venture” Guangzhou Auto Corporation, terem se compro-
metido a satisfazer todas as demandas econômicas dos trabalhadores, é 
que a greve acabou. 

Ponto de partida da onda paredista na indústria automotiva, a greve na 
fábrica de autopeças da Honda reflete o descontentamento coletivo entre a 
massa de trabalhadores migrantes. Ao prover representação independen-
te e experiente, os representantes civis do descontentamento trabalhador 
tiveram importante papel. Embora a greve dos representantes civis não 
tivesse o mesmo objetivo de todos os trabalhadores, a maioria dos traba-
lhadores e supervisores de baixo calão respondeu de pronto ao panfleto 
grevista e às ações que organizaram a greve. Isto mostra que as palavras 
de ordem usadas pelos representantes civis estavam de acordo com as de-
mandas dos trabalhadores. Mais importante, por meio da experiência com 
litígios trabalhistas que ganharam das organizações de trabalhadores, vá-
rios grevistas começaram a compreender que, para a realização dos pró-
prios interesses é de suma importância unir-se e agir coletivamente. Assim, 
os trabalhadores puderam – numa situação sem organização ou liderança 
clara – continuar comprometidos com a greve até o seu desfecho. 

A mídia como catalisadora

Desde o começo, a greve de trabalhadores na Honda de Nanhai, provín-
cia de Guangdong, recebeu extensa cobertura da mídia chinesa, local e 
nacional. As reportagens da imprensa oficial tiveram seu papel no desen-
volvimento da onda paredista, de um incidente isolado para uma ação que 
atingia a indústria em múltiplas regiões. Na China contemporânea, a vasta 
maioria das organizações de trabalhadores continua limitada a comuni-
dades de trabalhadores locais e zonas industriais (Wang, 2008). As orga-
nizações de trabalhadores não possuem nem a habilidade nem a experiên-
cia de usar e coordenar ações operárias trans-regionais (Lee, 2007). Nesse 
contexto, a mídia se tornou um importante canal para a mobilização dos 
trabalhadores ao longo de várias regiões.

Durante a onda paredista, a mídia foi peça-chave ao influenciar certos 
grupos de trabalhadores. As reportagens, incluindo aquelas da doméstica 
Chinese Central Television Station (CCTV) e da Agência de Notícias Xi-
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nhua, concentraram-se em dois tópicos fundamentais: a indústria auto-
motora e os trabalhadores migrantes. Na indústria automotora chinesa, os 
operários das linhas de montagem geralmente menosprezam os operários 
do setor de autopeças. Eles acreditam que os trabalhadores do ramo de 
autopeças são desqualificados, inferiores, e produzem bens de baixa qua-
lidade. Entretanto, quando os operários das montadoras da Hyundai em 
Pequim e da Toyota em Tianjin souberam que os operários do ramo de 
autopeças, quem eles usualmente menosprezam e consideram inferiores, 
conseguiram emplacar uma greve bem-sucedida, sentiram-se deixados 
para trás. 

Ademais, as reportagens da mídia atribuíram as greves aos trabalhado-
res migrantes. A maioria dos trabalhadores migrantes na indústria auto-
motora da China é contratada para funções de baixa qualificação. As re-
portagens da imprensa sobre a greve dos trabalhadores migrantes criaram 
um forte senso de identidade entre vários operários. Isso ficou demons-
trado pelo fato de que as greves ocorreram nas companhias onde a mão 
de obra era composta de trabalhadores migrantes, enquanto as fábricas 
automotivas que contrataram mão de obra local foram relativamente não 
afetadas.

Essas reportagens da mídia oficial sobre os desenvolvimentos da greve 
e sobre as demandas dos trabalhadores mostraram aos outros qual era o 
caminho. Por exemplo, as demandas dos grevistas da Hyundai, Toyota etc., 
eram mais ou menos as mesmas dos trabalhadores que entraram em greve 
na fábrica da Honda em Nanhai. Mesmo várias expressões e frases eram 
completamente as mesmas. Durante uma entrevista de campo, um traba-
lhador migrante qualificado da fábrica da Jeep em Pequim disse: “Lendo 
essas [reportagens da mídia], tudo soou muito familiar. Era mais ou menos 
a mesma situação que a nossa. Aqueles caras entraram em greve, então nós 
quisemos fazer isso também. Na internet, nós vimos como os outros gre-
vistas avançaram em suas demandas, então sabíamos como se fazia isso”41 . 

Durante a onda paredista, o papel da mídia foi muito além de reportar. 
Na fábrica de autopeças da Honda em Nanhai, onde a primeira greve ocor-
reu, a mídia interveio nos procedimentos bilaterais de barganha coletiva. 
No dia 29 de maio, o décimo segundo de greve, a gerência da fábrica man-

41 Entrevista realizada pelo autor (2010).
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tinha uma posição intransigente, e as autoridades moveram um grande 
contingente policial fora da fábrica. Alguns trabalhadores começaram a se 
preocupar com a legalidade do próprio comportamento. Um repórter da 
revista Caijing (“Finanças e Economia”), o jornal chinês de negócios com 
maior circulação no país, estava levando a cabo entrevistas de campo e 
disse aos representantes dos trabalhadores que a Caijing poderia ajudá-los 
a conseguir um advogado. Ele esperava que os representantes dos traba-
lhadores o ajudassem a entrevistar os grevistas e a juntar informações. O 
repórter encontrou o professor Chang Kai, um juiz trabalhista de relações 
estreitas com a redação do jornal em Pequim, e convidou-o a servir como 
o consultor legal dos grevistas durante o processo de barganha coletiva 
que estava prestes a se iniciar. Ao mesmo tempo, o repórter exigiu que 
Chang Kai falasse em primeira mão com a Caijing sobre o conteúdo das 
sessões de barganha coletiva. 

Na tarde de 4 de junho, Chang Kai viajou diretamente de Pequim a 
Nanhai para participar do processo de barganha coletiva. Depois de qua-
tro horas, a Honda concordou com todas as demandas dos trabalhadores, 
salvo a que pedia “reorganização do sindicato”. Depois das negociações, 
um repórter, que estava em frente aos grevistas, recebeu uma chamada 
de Chang Kai informando-lhe a situação. No dia 5 de junho, a Caijing 
publicou um artigo sobre o assunto no seu site – antes de qualquer ou-
tra mídia. Uma reportagem detalhada também foi publicada na primeira 
edição de junho da Caijing. Em termos de tempo e profundidade das 
reportagens, a Caijing estava à frente de todas as mídias, nacionais e in-
ternacionais.

A mais relevante razão para a participação crescente da mídia nas gre-
ves é a competição selvagem no mercado doméstico midiático. Essa con-
corrência permite que trabalhadores e público em geral recebam as últi-
mas informações sobre as ações laborais. Em realidade, a participação da 
mídia não melhorou a situação da greve na fábrica de peças-reserva da 
Honda em Nanhai. O consultor jurídico Chang Kai permaneceu na fábrica 
grevista por apenas algumas horas, e deixou Nanhai na noite em que as 
negociações entre empregadores e empregados alcançaram consenso. Um 
dia após o acordo firmado, vários trabalhadores se sentiram insatisfeitos 
com a maneira pela qual forasteiros os representaram. Eles alegaram que 
não houve discussão entre os grevistas antes que Chang Kai fosse escolhi-
do como consultor jurídico e que, portanto, não poderiam reconhecer o 
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acordo negociado. Então, a greve persistiu entre 5 e 8 de junho, até que a 
gerência e os representantes dos trabalhadores se encontraram mais uma 
vez, quando alcançaram um acordo diretamente. 

A mídia chinesa se sujeitou a restrições impostas pelo governo. Quando 
a greve parecia se espalhar para além das fronteiras provinciais, o Depar-
tamento Central de Propaganda do Partido Comunista Chinês, um corpo 
regulador da mídia doméstica, lançou nota exigindo que todas as reporta-
gens sobre a greve estivessem de acordo com os anúncios de mídia da Xi-
nhua, a agência oficial de notícias. Ademais, requereu que todas as mídias 
usassem a expressão “paralisação do trabalho”, e não “greve”. A partir de 
então, muito menos reportagens foram publicadas. As reportagens sobre 
as greves em Pequim, Tianjin e outras localidades afirmaram que os movi-
mentos paredistas duraram menos de um dia antes de terminar por meio 
de negociações bilaterais entre empregadores e empregados. De várias for-
mas, esses relatos não correspondem com as observações de pesquisadores 
de campo.

As reportagens da imprensa oficial tiveram um claro impacto sobre o 
movimento dos trabalhadores na China, mas esse impacto não durou mui-
to. Durante a onda paredista, a mídia efetivamente promoveu a conscien-
tização coletiva sobre a necessidade de ação dos trabalhadores migrantes 
na indústria automotora. Eles encorajaram os trabalhadores migrantes em 
diferentes localidades a aprender um com o outro e a se juntar em ações 
coletivas. Porém, a mídia sofreu as pressões mercadológicas e do controle 
estatal, e a extensão com a qual apoiou o movimento dos trabalhadores 
foi limitada (Chan, 2010). Em verdade, muitos repórteres se identificavam 
pessoalmente com os apelos e ações dos trabalhadores migrantes. Essa ex-
periência ajudou a desenvolver uma consciência pró-trabalhadora entre o 
pessoal que trabalhava na imprensa oficial, que pode apoiar ainda mais os 
trabalhadores em futuras reportagens. 

Sindicatos confusos

Um resultado da onda paredista foi uma crise de confiança séria dentro 
do sindicato oficial dos trabalhadores na China. A lei chinesa estipula o 
sindicato único: somente o sindicato laboral oficial (ACFTU), afiliado às 
autoridades locais e centrais, pode legalmente organizar e representar tra-
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balhadores42. A onda paredista de dois meses na indústria automotora le-
vantou dúvidas, entre o público, trabalhadores e autoridades afins, sobre a 
forma do sindicato dos trabalhadores e sobre sua função.

Durante a onda paredista, ramos sindicais em todas as regiões tenta-
ram abortar os grevistas. Nem o sindicato central, nem os sindicatos locais 
expressaram apoio às ações dos trabalhadores. No dia 31 de maio, na fábri-
ca de peças-reserva da Honda em Nanhai, os trabalhadores, coletivamen-
te, recusaram-se a firmar uma “promessa escrita” de retornar ao trabalho. 
Logo em seguida, as associações sindicais locais do distrito de Nanhai e 
da região de Shishan juntaram 150 membros sindicais, que entraram na 
fábrica e confrontaram os grevistas. Todos os membros sindicais vestiam 
boné amarelo. O sindicato afirmou que a Honda já havia atendido todas as 
demandas dos trabalhadores e exigiu que voltassem ao trabalho imedia-
tamente. O pessoal do sindicato também fotografou os grevistas. Quando 
os trabalhadores pediram para que as fotos fossem deletadas, confrontos 
entre o sindicato e os trabalhadores ocorreram, em duas ocasiões. Vários 
membros trabalhadores foram atacados. Naquele mesmo dia, no final do 
turno sindical às 17h e não muito depois da segunda confrontação, o pes-
soal do sindicato pegou um ônibus e deixou a fábrica. No dia 1 de junho, 
seguindo uma proposta da parceira chinesa da “ joint venture” com a Hon-
da, a associação sindical local lançou uma “Carta Aberta aos Empregados 
da Honda”. Nessa carta, a associação sindical local afirmou que tudo não 
passou de um mal-entendido e se desculpou. Seguindo a prescrição da di-
reção, a associação sindical local não enviou mais nenhum membro do 
sindicato à fábrica. 

Antes da onda paredista, o sindicato desfrutava de quase nenhuma 
confiança entre os trabalhadores. A ascensão e expansão de associações 
independentes e não sindicais de trabalhadores mostram a imensa des-
confiança sobre os sindicatos. De acordo com as estatísticas do próprio 
sindicato, ele conta com 220 milhões de membros, e 60% dos trabalha-
dores migrantes já se juntaram a ele (ACFTU, 2011). Porém, em realidade, 
não há estatística oficial que corrobore esses números. A vasta maioria dos 
trabalhadores migrantes desconhece o fato de que se tornaram membros 
do sindicato. Uma pesquisa do Centro de Pesquisa e Estudos Laborais da 

42 Lei do Sindicato (2001), artigo 2.
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Universidade Sun Yat-Sen, de Guangzhou, mostra que quando uma dis-
puta trabalhista aparece, apenas 2% dos trabalhadores migrantes cogitam 
abordar o sindicato (Liu & Wan, 2007).

Depois das greves no setor automotivo terem início em maio de 2010, os 
trabalhadores clamaram por reforma sindical. A mídia, inclusive os meios 
da rede oficial de TV (CCTV), publicamente questionou a efetividade dos 
sindicatos para a promoção de relações laborais estáveis. De fato, os sindi-
catos chineses sempre gozaram de status político especial. Por um lado, o 
sindicato é totalmente obediente à liderança do Partido Comunista Chinês 
e do governo. Do outro lado, os sindicatos se comprometem a manter a 
produção usual das companhias e, ao mesmo tempo, a proteger os direi-
tos e benefícios dos trabalhadores (Taylor et al., 2003). Como encontrar o 
equilíbrio entre os interesses desses três atores – o Estado, as companhias, 
e os trabalhadores – foi, desde o princípio, o problema central que afligia 
os círculos que manejam estratégias sindicais. 

Além disso, o sindicato não tem um sistema vertical de liderança. As 
autoridades do sindicato central proveem serviços e diretivas para os sin-
dicatos locais; eles não possuem relação administrativa ou de subordina-
ção. Os sindicatos locais são filiados aos comitês do Partido Comunista 
Chinês, que os guia. Dentro das companhias, o representante sindical da 
fábrica se dirige diretamente ao comitê do Partido Comunista Chinês da 
companhia, e o chefe da companhia ou vice-gerente geral é frequentemen-
te, o secretário do comitê do PCC da companhia. 

Dentro desse sistema, cada região e cada companhia têm seus próprios 
interesses. Portanto, é extremamente difícil coordenar ações sindicais 
transregionais. Mesmo dentro de um distrito, os sindicatos locais preci-
sam representar os interesses das três partes – partido, gerência e traba-
lhadores – ao mesmo tempo, por isso precisam de uma liderança sindical 
determinada e politicamente flexível.

É também uma pena que a estrutura sindical seja incapaz de reter pes-
soal eficiente. O pessoal oficial do sindicato chinês é classificado como 

“funcionário público”, e se o líder do sindicato faz um trabalho destacado, 
ele ou ela acaba promovido a outras posições de governo e acaba por deixar 
o sindicato.

Confrontada com a onda paredista na indústria automotiva da China, 
o sindicato oficial deu-se conta que os trabalhadores chineses contempo-
râneos – especialmente os trabalhadores migrantes – estão passando por 
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mudanças. Todos os níveis do sindicato oficial estão estudando as caracte-
rísticas particulares dos trabalhadores migrantes contemporâneos e estão 
investigando por que os trabalhadores migrantes têm maior consciência 
coletiva, e por que são capazes de mais ação do que anteriormente.

Em nível de companhia, o sindicato tenta ganhar um papel para si nas 
relações laborais através de reformas na base. Faz isso, primeiramente, ao 
incentivar eleições sindicais em nível de companhia. Embora a Lei Sindi-
cal e as Regulamentações sobre Sindicatos de Companhias tenham regras 
claras para as eleições nas companhias, na verdade, elas não são observa-
das. O sindicato quis usar a recente onda grevista para acelerar o processo 
eleitoral da companhia, que escolheria o presidente sindical da companhia 
e a liderança sindical da empresa, expandindo, assim, suas atribuições. Se-
gundo, o sindicato quis acelerar os procedimentos de barganha coletiva e 
usar a barganha em nível de companhia como base de promoção da bar-
ganha coletiva regional. A ideia é ligar a barganha coletiva ao estabeleci-
mento de um mecanismo regular de aumentos salariais. Isso permitiria 
aos trabalhadores a obtenção de salários mais altos a cada sessão de bar-
ganha. Finalmente, o sindicato continua a pressionar por um sistema de 
informação que lide com os negócios do local de trabalho. Em 2008, o sin-
dicato se esforçou muito para estabelecer tal sistema. Através de uma rede 
de informantes sobre os locais de trabalho, buscou se informar instanta-
neamente de todos os acontecimentos entre trabalhadores. Entretanto, o 
desenvolvimento do sistema não se saiu bem por conta das disputas entre 
sindicatos locais e o sindicato central na divisão de despesas. Confrontada 
com a contínua agitação espontânea dos trabalhadores, todos os níveis de 
sindicato acreditam que precisam desse sistema de informação nos locais 
de trabalho. Eles querem instalar essa rede, especialmente entre trabalha-
dores migrantes, para saber instantaneamente das mudanças na relação 
entre trabalhadores e empregadores. 

Sobre os planos para reformar os sindicatos chineses, não há planos 
que fujam do arranjo tradicional. No final de junho de 2010, durante 
uma sessão de treinamento para oficiais da ACFTU sobre manutenção 
de estabilidade social, o sindicato enfatizou mais uma vez que responde 
a três tarefas: garantir estabilidade social, manter a produção, e proteger 
os direitos e benefícios dos trabalhadores. Durante a sessão de treina-
mento, os oficiais dos sindicatos receberam recomendações para pres-
tar maior atenção às organizações independentes de trabalhadores. Foi 
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enfatizado que essas organizações laborais ameaçam a estabilidade das 
relações trabalhistas e da sociedade, e que elas são suspeitas de serem 
influenciadas por forças reacionárias estrangeiras que buscam instalar 
outro movimento independente de trabalhadores na China, ao lado da 
estrutura sindical oficial.

O governo

O governo chinês intervém diretamente nas relações laborais. Ele luta pelo 
estabelecimento de relações trabalhistas harmoniosas e quer assegurar 
relações pacíficas entre trabalho e capital, por meio de regulamentações 
legais e da administração laboral (Friedman & Lee, 2010). Desde 2003, o 
governo tem lançado várias instruções, encorajando a força de trabalho 
rural a migrar e tomar postos de trabalho na indústria. O governo enfatiza 
a importância de assegurar os direitos dos trabalhadores migrantes, bem 
como a promoção da sindicalização. Após a implementação de várias re-
gulamentações trabalhistas em 2008, incluindo a Lei do Contrato de Tra-
balho, o governo tenta agora estabelecer um sistema legal que garante uma 
tratativa justa das relações laborais. 

Sobre as ações coletivas dos trabalhadores, o governo mantém uma 
atitude cautelosa. Enquanto o sistema legal deve pretensamente proteger 
os direitos individuais dos trabalhadores, quando se trata de consciência 
coletiva e de ações coletivas vindas de baixo, fora do sistema sindical 
oficial, o governo fica alerta e vigilante. O colapso de regimes comunis-
tas no Leste Europeu e as “Revoluções Coloridas” na Ucrânia e na Ásia 
Central fizeram o governo chinês ficar ansioso com o poder popular e, 
especialmente, com o impacto social dos esforços organizados dos tra-
balhadores. Em 2008, a cidade de Pequim estabeleceu um Escritório de 
Comunicação da Organização Social, uma instituição que monitora or-
ganizações humanitárias. No que diz respeito a relações laborais, pediu 
para que as organizações de trabalhadores se mantivessem sob a tutela 
do sindicato oficial. Se uma organização de trabalhadores quer se regis-
trar como ONG sem fins lucrativos, precisa obter a aprovação do sindica-
to oficial e sua supervisão. Em 2009, o governo provincial de Guangdong 
lançou uma nota em que identificava consultores civis que atuavam ao 
lado de trabalhadores em disputas laborais como “advogados negros”, 
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quer dizer, advogados que atuavam ilegalmente, pelo que pedia punição. 
A nota também apontava que a crescente influência das organizações 
de trabalhadores sobre os trabalhadores migrantes é preocupante; que 
várias organizações estavam estabelecendo vínculos com forças estran-
geiras anti-China; que era necessário interromper a expansão das orga-
nizações de trabalhadores; e que medidas severas de controle deveriam 
ser tomadas contra certas organizações de trabalhadores que estavam 
ativamente defendendo direitos. 

De fato, a criação de um sistema de direitos trabalhistas e a promo-
ção da consciência coletiva sobre direitos são inseparáveis. A propaganda 
governamental sobre políticas trabalhistas e leis trabalhistas geralmente 
faz os trabalhadores reconhecerem os próprios direitos (Gallagher, 2006). 
Apesar das restrições impostas pelas leis sindicais e laborais no que diz res-
peito à criação de organizações independentes de trabalhadores, os traba-
lhadores frequentemente usam sua experiência para interpretar as rígidas 
regulamentações legais. Durante a recente onda paredista, todas as com-
panhias afetadas estavam operando de acordo com todas as estipulações 
legais; as relações de emprego e de trabalho estavam totalmente de acordo 
com o direito trabalhista. No entanto, quase todos os grevistas afirmavam 
que a indústria automotora estava infringindo a lei. Os trabalhadores não 
se importam, realmente, com os detalhes de documentos legais; eles pres-
tam atenção se as fábricas respeitam os direitos dos trabalhadores e a par-
ticipação no processo de gerência (Chan, 2010).

No dia 29 de maio, depois da emergência de greves transregionais na 
indústria automotora, o verdadeiro corpo decisório, o Comitê Permanente 
do Politburo Central, organizou uma reunião de emergência. Nela, reco-
nheceram-se as razões das ações e das demandas dos grevistas, e criticou-
se o sindicato oficial pelas tentativas fracassadas de lidar com as greves e 
de evitar sua expansão. A reunião também focou a possibilidade de existir 
uma força comandante e organizadora por trás das greves. O Comitê Per-
manente pediu a intervenção de todos os níveis de governo nas negociações 
entre empregadores e empregados; que os interesses dos trabalhadores fos-
sem protegidos; que fosse evitada a intervenção estrangeira ou doméstica 
não governamental no movimento dos trabalhadores. No dia 13 de julho, 
o governo da província de Guangdong, que foi duramente afetado pelas 
greves, lançou Instruções para a Melhoria de um Ambiente Civilizado de 
Emprego, asseverando que companhias, autoridades estatais e o sindicato 
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devem levar em conta as demandas dos trabalhadores e que devem criar 
canais para que os trabalhadores possam se expressar.

Atualmente, as autoridades ainda são o ator mais importante na reso-
lução de litígios entre empregadores e empregados. Durante as greves, as 
autoridades frequentemente intervinham ao pedir a gerência para que re-
nunciasse às demandas dos trabalhadores e para que concedesse aumentos 
salariais. De modo geral, sempre que o governo intervinha, as demandas 
dos trabalhadores eram atendidas. Como resultado, os trabalhadores não 
estavam dispostos a adentrar em negociações laborais substanciais com 
a gerência, e o objetivo principal das greves era exercer pressão nas auto-
ridades. Os trabalhadores demandavam que as autoridades agissem para 

“harmonizar” as posições da gerência, assim alcançando as demandas dos 
operários. Quando as autoridades não resolviam as greves num tempo 
adequado, havia, muitas vezes, incidentes violentos.

Durante a onda paredista na indústria automotiva, todos os níveis 
de governo intervieram ativamente nas negociações entre empregadores 
e empregados. Em todas as greves da indústria automotora, incluindo a 
greve na fábrica de peças-reserva da Honda em Nanhai, as autoridades 
presidiram as negociações entre empregadores e trabalhadores, e no final 
as várias gerências das companhias atenderam todas as demandas econô-
micas avençadas pelos operários. Enquanto isso, alguns gerentes apoiavam 
a reforma nos sindicatos em nível de companhia, as autoridades que esta-
vam negociando rejeitaram todas as demandas dos trabalhadores no que 
diz respeito à reforma sindical.

Quando as autoridades intervêm nas negociações entre trabalhadores e 
empregadores, uma má vontade para construir um diálogo bilateral cons-
trutivo é gerada tanto em trabalhadores quanto em empregadores. Duran-
te essa onda paredista, apenas os trabalhadores das companhias atingidas 
pelas greves viram salários e benefícios aumentarem. Nas companhias que 
não foram alcançadas pelas greves, basicamente nada mudou. Atualmente, 
o Conselho de Estado da China está discutindo a questão da “regulação sa-
larial” e o estabelecimento de um mecanismo de reajuste salarial automáti-
co que ligaria lucros a aumentos salariais. A ideia é interromper o número 
de aumentos salariais decorrentes de greve. Quais serão os resultados que 
essa discussão importará ainda estão para ser vistos.
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Conclusão e discussão

A onda paredista na indústria automotiva é um resultado inevitável do de-
senvolvimento de relações laborais e da conscientização dos trabalhadores 
seguidos das reformas de mercado chinesas. Como o movimento laboral 
sul-coreano dos anos 1970 e 1980 mostra, da industrialização e do desen-
volvimento da sociedade civil se desenvolve a conscientização coletiva e 
autônoma dos trabalhadores. A partir de experiências partilhadas no pro-
cesso de produção e a partir de ações coletivas, os trabalhadores chineses 
esperam se unir. Sua capacidade organizadora está melhorando continu-
amente. O despertar de uma conscientização coletiva entre os trabalhado-
res – especialmente no seio do maior grupo, o dos trabalhadores migrantes 

– é a força por trás dos esforços para estabelecer organizações operárias 
independentes e para reformar os sindicatos oficiais, bem como o sistema 
de trabalho do Estado. No curto e médio prazo, o poder das ações coletivas 
dos trabalhadores chineses não se atenuará de maneira nenhuma. Esses 
organizadores terão mais e mais experiência com a luta e mais habilidades 
na condução das organizações Os trabalhadores gradualmente se dão con-
ta que apenas por meio da união eles podem mudar seu martírio.
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caPíTulo 7

Gênero e classe na China

gerações de mulheres proletarizadas desde 1949

Ralf Ruckus

Antes da tomada do poder pelo Partido Comunista, as condições sociais 
na China eram determinadas por clãs de famílias poderosas. Mulheres no 
dia a dia eram restritas a circular e atuar no ambiente doméstico. Em mui-
tos casos, tinham sua mobilidade limitada através da violência, tendo seus 
pés amarrados, e viam-se obrigadas a trabalhar na casa e na produção do-
miciliar. As filhas casavam-se forçadamente para beneficiar relações entre 
famílias. Uma vez casada, a mulher pertencia à família de seu marido, na 
qual teria um status baixo. Visto que somente os filhos homens garantiam 
a continuação da linha herdeira da família, preferia-se ter filhos a filhas. 
Formas modificadas dessas relações de dominação e discriminação estão 
presentes até hoje.

A legitimação do Partido Comunista Chinês baseou-se também na 
promessa de liberar as mulheres de sua situação de opressão. Desde 1949 
mulheres obtiveram direitos iguais diante da lei. Mas o Partido, que ga-
nhou sua guerra com um exército de camponeses, desde então tendeu a 
ceder sempre que colidiu com as ideias patriarcais dos mesmos. E o gover-
no se mostrou flexível: onde precisou da mão de obra feminina, reforçou 
a igualdade entre mulheres e homens, baseando-se no conceito de Engels, 
que vislumbrou a emancipação da mulher através da sua participação no 
trabalho assalariado. Em momentos de escassez de mão de obra – como na 
etapa do “grande salto para frente”, entre 1958 e 1961 –, mulheres foram 
empregadas nas fábricas, para, em tempos de crise, promover o contrário 
e empurrá-las para fora do emprego novamente, desta vez reforçando a 
importância da mulher como dona de casa, esposa e mãe.
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A revolução adiada nas relações de gênero

No campo, as coletivizações dos anos 1950 não foram capazes de desfazer 
as estruturas familiares patriarcais. Mulheres foram mobilizadas para tra-
balhar nas lavouras, entre outras razões, com intuito de liberar os homens 
para outros trabalhos ou para servir no exército, mas foram empregadas 
em funções com trabalhos menos pesados e receberam remuneração me-
nor do que os trabalhadores homens. Também nas cidades, as mulheres 
foram empregadas com vínculos fixos e vitalícios nas empresas estatais. 
Com o Partido Comunista Chinês reforçando que todos os trabalhos te-
riam importância para o processo revolucionário, a agência estatal de em-
prego encaminhou as mulheres para indústrias “leves”, para cumprir fun-
ções “leves”, e, com isso, justificou um pagamento de salários “leves”, difi-
cultando a promoção de mulheres de trabalhadoras simples para quadros. 
O regime estabeleceu, dessa maneira, uma divisão de trabalho socialista 
com base em uma discriminação de gênero. Nas famílias, as mulheres con-
tinuaram as responsáveis pelo cuidado das crianças e dos idosos, sofrendo 
com uma dupla jornada e, portanto, com a sobrecarga de trabalho.

O Partido e o Estado intervieram também diretamente nas relações 
de gênero, adotando uma política demográfica muito rígida. As diretorias 
das empresas estatais passaram a vigiar a “moral” das trabalhadoras, a or-
ganizar seu casamento, a controlar a distribuição de moradias para casais 
e impedir que houvesse divórcios, além de se encarregar diretamente da 
educação infantil e juvenil. Com isso as estatais deram continuidade ao 
modelo confuciano da família e assumiram o papel de controlar e discipli-
nar as mulheres. Nos anos 1950 e 1960, o Partido ainda apoiava altas taxas 
de fertilidade entre a população, mas alterou radicalmente sua política de-
mográfica a partir dos anos 1980, tentando reduzir o crescimento popu-
lacional ao proibir as famílias de terem mais do que um filho. Com isso 
começou a vigiar a sexualidade e ciclo biológico das mulheres e buscou 
exercer seu controle através de um sistema legal baseado em penas duras 
para casos de violação das normas estabelecidas pelo Partido.

Apesar disso tudo, mulheres que viveram a transição e puderam com-
parar as suas vidas antes e depois da tomada de poder pelo Partido Comu-
nista Chinês em 1949, perceberam as mudanças como melhoria. Elas se 
sentiam “libertadas” em sua condição de “trabalhadoras socialistas dig-
nas”. Muitas mulheres apoiavam as transformações e a classe políticas que 
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as levou para frente nos anos 1950 e durante a Revolução Cultural nos anos 
1960 e o início das reformas no final da década de 1970 formaram parte 
das bases de apoio ao regime. 

Mulheres que se criaram na época das coletivizações e do “Grande Sal-
to”, na década de 1950 para 1960, viviam sob a influência da centralidade do 

“trabalho”, o que mudou com a revolução cultural de 1966 a 1976, quando o 
“político” se tornou o termo central da atuação do regime. Muitas mulheres 
se engajaram na resistência das guardas vermelhas contra as autoridades so-
cialistas no Partido e nas diretorias das fábricas, se submetendo a regras que 
não permitiam tratar de problemas que seriam especificamente de mulhe-
res e que recusaram a distinção de gênero através de uso de roupa feminina 
ou maquiagem. Mulheres que se vestiam de tal maneira ou se maquiavam 
foram duramente criticadas como “elementos regressivos” da sociedade ou 
xingadas de “putinhas burguesas”. Apesar desta faixada, ocorreram muitos 
casos de abuso e violência sexual dentro da própria guarda vermelha. Com 
palavras de ordem como “Homens e mulheres são iguais”, as guardas ver-
melhas se tornaram ativistas sem gênero. Porém, milhões delas, a partir de 
meados da década de 1960 foram enviadas para o campo, rompendo com 
a sua formação militante. Chegando ao campo elas se viram forçadas a se 
inserir no sistema das comunas populares, com um esquema de divisão de 
gênero do trabalho e remuneração menor frente aos homens.

Com as reformas que tiveram início em 1978 o Partido buscou mo-
dernizar as relações socialistas de trabalho. Nas fábricas foi estabelecido 
um novo regime de exploração, que deixou de se basear numa retórica da 
luta de classes. Ao mesmo tempo, apoiou-se a constituição de um mercado 
de trabalho segregador e foi restabelecida a imagem de uma “nova femi-
nilidade”, reforçando a existência de trabalhos tipicamente femininos e o 
papel da mulher como “dona de casa e mãe”. Isso levou a uma redução 
do controle estatal sobre as vidas familiares e abriu espaço para o reforço 
das estruturas familiares patriarcais. A violência sexual e dominação de 
gênero aumentaram.

As mulheres da geração da Revolução Cultural, a partir dos anos 1970, 
novamente deixaram os campos para ir às cidades, onde foram emprega-
das como trabalhadoras não-qualificadas em empresas estatais. Outra vez 
diante da escalada do desemprego, elas foram incentivadas a voltar a ser 
donas de casa, abrindo assim vagas para homens em busca de emprego. As 
reformas levaram a um aumento de poder das diretorias das fábricas e, em 
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consequência disso, acirrou-se a disciplinarização, aumentando a pressão 
sobre as trabalhadoras. Mulheres (e homens) trabalhadores responderam 
com formas mais silenciosas de resistência, como atos de sabotagem ou 
abstencionismo, mas em alguns casos também se levantaram abertamente 
contra as diretorias. Foi esse inconformismo que levou o Partido a chamá

-las de “geração perdida”, “sem disciplina”, “improdutiva” e “sem regras”. 
Desde meados de 1990 essa geração de mulheres foi a primeira a ter víti-
mas da reestruturação das estatais. Em suas funções de ajudantes, essas 
mulheres foram as primeiras a ser demitidas, embora seus colegas homens 
pudessem preservar seus cargos. Elas foram forçadas a aceitar a aposenta-
doria antecipada, sendo marginalizadas e sucessivamente substituídas por 
trabalhadoras migrantes de novas gerações. No mercado de trabalho já 
organizado sob regras capitalistas, elas – com idade elevada e sem forma-
ção – tiveram poucas perspectivas de encontrar outro emprego. Os progra-
mas de emprego da Associação de Mulheres do Partido Comunista Chinês 
as encaminharam para trabalhos “especificamente para mulheres”, tais 
como empregadas domésticas. Muitas que perderam seu emprego nesta 
época foram enganadas pelos quadros do Partido e nem sequer receberam 
suas indenizações, seguro desemprego ou aposentadoria, e hoje integram 
o setor dos pobres urbanos, forçadas a se virar com trabalhos mal remu-
nerados e/ou informais. De maneira geral, os mais afetados da “geração 
perdida” foram as mulheres.

No campo, durante os anos 1980, o regime começou a descoletivização 
no setor da produção agrícola, com a intenção de reverter a baixa produti-
vidade do setor. Com isso as famílias voltaram a protagonizar a produção 
nas lavouras, o que também deu novo ímpeto às estruturas familiares pa-
triarcas. Ao mesmo tempo, a ida de muitos homens para as cidades dimi-
nuiu este efeito, já que as mulheres assumiram a organização da produção 
familiar e com isso ganharam um status de maior reconhecimento social. 
Foi este fenômeno que levou a uma certa “feminização da agricultura”.

“Geração perdida” e rebelião através  
da migração das trabalhadoras

Muitas mulheres jovens também migraram para as cidades nessa época, 
onde, em meio a um mercado de trabalho segregado, somente consegui-
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ram empregos simples destinados a mulheres e com salários muito baixos. 
Mas essa geração de mulheres jovens não somente migrou para as cidades 
em busca de salário, elas também almejavam participar da vida e do con-
sumo urbanos, tendo a esperança de ganharem mais independência nas 
cidades. Suas ideias de serem mulheres e trabalhadoras foram influencia-
das por um discurso público de uma “nova feminidade”, que acentuou as 
caraterísticas femininas “naturais” e promoveu um papel social da mulher 
que teria sido reprimido pelo maoísmo.

Na cidade as mulheres tiveram que se defender frente a duras e precá-
rias condições de trabalho. Além disso, elas tornaram-se alvo de precon-
ceitos, por serem consideradas como “camponesas” e “meninas ingênuas 
do campo”, que não utilizam maquiagem e não sabiam usar eletrodo-
mésticos modernos. Elas sofrem de assédio e violência sexual, sobretudo 
em setores que somente se restabeleceram com o fim do maoísmo e onde 
sofrem muita exploração, como nas funções de empregadas domésticas 
ou de profissionais do sexo. Em outros aspectos, porém, a migração das 
mulheres para as cidades melhorou suas condições. Como enviam parte 
de sua renda para suas famílias no campo, o status familiar delas pôde 
aumentar. Devido à restritiva política demográfica de apenas uma criança 
por família, observa-se uma relativa escassez de mão de obra feminina, o 
que melhora a posição das mulheres nas suas relações sociais. Nas cidades 
elas se mantêm inseridas em laços de clãs, relações que de certa maneira 
migraram para a cidade junto com os migrantes, o que, por um lado, lhes 
oferece certa sensação de segurança, mas, por outro lado, pode fazer com 
que certas formas de controle patriarcal sejam mantidas. Mas em geral, 
essa geração mais recente de trabalhadoras migrantes, que não aprendeu 
mais a trabalhar na agricultura e que tem a esperança de um futuro na 
cidade, tem se mostrado mais reivindicativa e corajosa, lutando pelos seus 
direitos, o que se expressa em inúmeras greves e outras formas de protesto. 
Elas diminuem a influência da família sobre as suas vidas, fazendo amiza-
des e decidindo por conta própria com quem se relacionar. 

Quando ocorre das mulheres dessa geração voltarem para o seu po-
voado, seja por perderem as condições de se manter na cidade, seja em 
decorrência do casamento, é muito frequente que elas não se adaptem mais 
à vida no campo. Apesar da vida nos povoados ter mudado também, as 
estruturas patriarcais se mantêm. Para fugir da pressão dessas relações, 
elas voltam novamente para as cidades, onde o sistema do hukou, que as 
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trata como cidadãs de segunda classe, impede que elas possam encontrar 
de vez o seu espaço na vida urbana. Assim, elas acabam indo e voltando 
entre campo e cidade, lutando contra as estruturas patriarcais, sem conse-
guirem, no entanto, deixá-las definitivamente para trás.

As duas rupturas recentes na história da China, a libertação em 1949 e o 
início da fase de reformas em 1978 mudaram a situação das mulheres chi-
nesas, mas as estruturas familiares e ideologias patriarcais se mantiveram. 
Formaram-se gerações de mulheres (semi)proletarizadas que se articulam 
de diferentes formas na luta contras as relações opressoras da sociedade 
machista e de classe. A mais recente geração de trabalhadoras migrantes 
tem sido fundamental para o avanço na luta contra o patriarcado, uma 
geração que luta contra uma “tripla relação de exploração” (Pun Ngai): a 
exploração pelo capital nacional e internacional, a opressão pelo Estado 
socialista e a manutenção de estruturas e ideologia patriarcais.

O Partido Comunista Chinês defende no seu discurso pós-maoísta a 
não transformabilidade do natural, do sexo, do poder central do partido e 
do Estado, mas as lutas das trabalhadoras chinesas colocam essa posição 
em xeque e apontam para a possibilidade, sim, de mudanças mais profun-
das do sistema.
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caPíTulo 8

A China como epicentro emergente  
da agitação laboral no mundo

Beverly J. silver e Zhang lu

A literatura sobre globalização tem sustentado recorrentemente a tese de 
que o rápido crescimento da manufatura na China desencadeou o iní-
cio do fim da capacidade de resistência coletiva dos trabalhadores a nível 
mundial.

Defende-se que, devido à mobilização de vastas reservas de mão de 
obra chinesa – barata e disciplinada –, terá sido desencadeada uma espiral 
descendente, conducente a um “nivelamento por baixo” no que se refere ao 
poder e bem-estar social dos trabalhadores.

Não obstante a sua popularidade na literatura, a tese de que a mobili-
dade do capital produz inequivocamente tal nivelamento por baixo é ques-
tionável em termos teóricos e empíricos. Inversamente, o padrão histórico 
revela que, ainda que, de fato, o capital se deslocalize recorrentemente em 
busca de uma força de trabalho mais barata e aquiescente, a consequência 
última deste processo é a criação de novas classes operárias e novos ciclos 
de conflito trabalho-capital em cada localidade privilegiada de produção. 
Quer olhemos para a história da difusão da produção massificada de têx-
teis a nível global nos finais do século XIX e início do século XX com ori-
gem no Reino Unido (Silver, 2003, cap. 3) ou para a expansão da produção 
automóvel em massa na segunda metade do século XX com origens nos 
Estados Unidos da América (Silver, 2003, cap. 2), é possível identificar um 
padrão recorrente. Em poucas palavras: contrariando a tese do nivelamen-
to por baixo, contrapropomos que para onde quer que o capital se desloque, 
o conflito trabalho-capital rapidamente o segue. 
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O conflito segue sempre o capital

O caso da China contemporânea oferece evidência empírica em sustenta-
ção desta contraproposta. A realocação em massa do capital para a China e 
o aprofundar da mercantilização do trabalho desde meados dos anos 1990 
foram acompanhados por uma crescente vaga de agitação laboral nesse 
país. De acordo com dados oficiais do governo chinês, os protestos em 
massa cresceram de dez mil incidentes, envolvendo 730.000 manifestantes 
em 1993, para sessenta mil incidentes, envolvendo mais de três milhões de 
manifestantes em 2003. Adicionalmente, o número de casos levados por 
trabalhadores perante os comités oficiais de arbitragem de questões labo-
rais aumentou de forma constante, de setenta e oito mil por ano em 1994 
para mais de oitocentos mil por ano em 2003 (White, 2007)43 . 

A grande maioria dos protestos laborais em massa ocorridos na segun-
da metade dos anos 1990 foram levados a cabo por trabalhadores despedi-
dos de empresas públicas. Em 1994 foi ratificada uma lei de reestruturação 
das empresas que permitia o despedimento em massa por parte de empre-
sas públicas enquanto parte de um esforço para nivelar os processos de 
produção com a concorrência internacional. Tal constituiu um ataque ao 
estilo de vida e meios de subsistência da classe trabalhadora urbana que ti-
nham sido estabelecidos durante os anos de Mao. A destruição das garan-
tias sociais da iron rice bowl (tigela de arroz de ferro) precipitou uma onda 
de ocupações e protestos de rua no “cinturão de ferrugem chinês” (China’s 
rustbelt; Lee, 2007). Posto de outra forma, estes foram protestos levados a 
cabo por trabalhadores na fação “destrutiva” de processos Schumpeteria-
nos de “destruição criativa”, envolvidos naquilo que podemos classificar 
de protestos tipo Polanyi, uma vez que as fundações da sua classe e comu-
nidade estavam a ser “desmanteladas” (Silver, 2003).

Na segunda metade dos anos 1990 havia poucos sinais de contestação 
ativa por parte de jovens migrantes atraídos do interior rural para a fai-
xa costeira. Esses trabalhadores-migrantes eram geralmente considerados 

43 Ao interpretar estes números é necessário ter em consideração que o seu impacto é 
menor quando se leva em conta uma população de 1.3 bilhões de chineses. É, no entanto, 
assinalável a dramática curva ascendente do número de incidentes (sendo que os números 
oficiais acerca de protestos em massa são quase seguramente uma estimativa por defeito 
da realidade).
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parte de uma provisão inesgotável de mão de obra barata pronta a ser es-
coada da China rural. Como tal, a maioria dos observadores deduziu que 
levaria bastante tempo até que estes começassem a protestar abertamente 
contra as suas condições laborais e salariais, ou mesmo que tal momento 
não chegaria. Quando, em 2004, uma “série de [greves] e walkouts sem 
precedentes” atingiu fábricas no florescente delta do Rio das Pérolas, não 

“fez [apenas] tremer proprietários fabris estrangeiros e chineses” (Cody, 
2004), mas constituiu igualmente um claro desafio à narrativa do nivela-
mento por baixo. De fato, a realocação do capital para a China criou uma 
nova classe trabalhadora, progressivamente mais militante – consequência 
do lado “criativo” do processo de destruição criativa.

Enquanto muitos observadores minimizam a crescente agitação em 
torno da questão laboral considerando-a ativismo localizado, apolítico e 

“celular” (Lee, 2007), nós sustentamos que é um erro subestimar o impacto 
potencial desse tipo de lutas. De fato, a conclusão teórica central de Fran-
ces Piven e Richard Cloward em Poor People’s Movements é, precisamente, 
que muitos dos ganhos obtidos por movimentos do gênero não advêm do 
estabelecimento de organizações formais orientadas para a captura do po-
der estatal; são, inversamente, resultado de concessões de atores poderosos 
em resposta a uma ameaça de “ingovernabilidade” originada por disrup-
ções difusas, intensas, espontâneas e vindas da base.

Fato é que, no virar do século, as crescentes lutas laborais – localiza-
das, apolíticas e espontâneas – emergentes dos dois lados do processo 
criativo-destrutivo (juntamente com uma escalada dos conflitos sociais 
em torno dos direitos ao uso e exploração da terra e da degradação am-
biental de zonas rurais) começaram a acenar com a perspectiva de ingo-
vernabilidade, caso a China continuasse a seguir o caminho de desen-
volvimento que tinha vindo a trilhar desde meados dos anos 1990. Esse 
receio tem sido um dos fatores-chave por detrás da decisão do governo 
central de introduzir mudanças significativas, inicialmente retóricas e 
mais tarde sob a forma de políticas sociais concretas. Entre 2003 e 2005, 
o governo central e o Partido Comunista Chinês encetaram um afasta-
mento de uma política direcionada única e exclusivamente a atrair capi-
tal estrangeiro e a promover o crescimento econômico a qualquer custo. 
Começou então a ser difundida a ideia de um “novo modo de desenvol-
vimento” com o objetivo de reduzir desigualdades entre classes e regiões, 
enquanto parte do caminho para uma “Sociedade Harmoniosa” (como 
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exemplo, ver: People’s Daily, 2005). Na mesma linha, e na sequência de 
crescente agitação laboral e “instabilidade social” em potência, a ACF-
TU (All China Federation of Trade-Unions, confederação sindical oficial 
chinesa) – o sindicato oficial – alterou a sua constituição em 2003, no 
sentido de “tornar a proteção dos direitos dos trabalhadores uma prio-
ridade” (Chan, 2003); em 2007, Hu Jintao discursou sobre a importân-
cia de salvaguardar “os direitos e interesses legítimos dos trabalhadores” 
(Xinhua, 2008). 

Por volta de 2007, começou também a ficar claro que surgiam mudan-
ças para além de uma alteração na retórica. A manifestação concreta mais 
importante dessas mudanças foi a nova Lei dos Contratos Laborais que 
entrou em vigor a 1 de janeiro de 2008. Entre outras coisas, a nova lei 
reforça a segurança no trabalho colocando restrições significativas aos di-
reitos dos empregadores de contratar e despedir trabalhadores sem justa 
causa. A lei reforça igualmente o papel dos sindicatos. A nova Lei de Ar-
bitragem, que entrou em vigor em maio de 2008, permite que, sem custos, 
os trabalhadores tragam a juízo casos contra os empregadores. Em 2006, 
frustrada com a recusa da Wal-Mart em admitir a presença dos sindicatos 
oficiais nas suas lojas na China, a ACFTU iniciou uma mobilização de tra-
balhadores sem precedentes nas lojas da multinacional – uma campanha 
fortemente publicitada (e, no final, bem sucedida) que foi divulgada pela 
ACFTU como um modelo para estabelecer movimentos sindicais eficazes 
noutros locais do país onde se enfrentassem situações laborais problemáti-
cas (Businees Watch, 2006; ver também: Chan, 2006).

Há igualmente evidência de que a nova Lei dos Contratos Laborais 
está a ser levada a sério pelo governo e, consequentemente, por gran-
des empregadores. Quando a Huawei, uma grande empresa tecnológica 
chinesa, convocou todos os trabalhadores que tinham estado consigo 
por mais de dez anos e lhes pediu que assinassem voluntariamente o seu 
despedimento, apenas para que de seguida viessem assinar novos con-
tratos de trabalho (um estratagema para contornar as garantias laborais 
vitalícias oferecidas pela lei aos trabalhadores com contratos de longa 
duração), o governo central interveio para impedir essa ação e os media 
deram ao caso cobertura vasta e negativa (<chinatechnews.com>, 2007; 
Global Labor Strategies, 2007). Em janeiro de 2008, quando uma im-
portante firma de montagem automóvel procurou recrutar trabalhadores 
em regime temporário para assegurar a produção de toda uma fábrica, 
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o plano acabou por ser rejeitado por receio de conflito insanável com a 
nova Lei dos Contratos Laborais44.

Em fevereiro de 2008, o Wall Street Journal (WSJ) aludiu ao novo equi-
líbrio de poder entre trabalhadores e patronato na China. Resumindo a 
opinião dos empregadores, o WSJ concluiu que “a nova lei inverteu o poder 
de negociação a favor dos trabalhadores, e fez crescer a consciência sobre 
os direitos dos mesmos”, abrindo caminho para uma nova era de subida 
dos custos de produção (Fong and Canaves, 2008). 

Neste momento é útil fazer uma analogia entre a Lei dos Contratos La-
borais Chinesa de 2008 e o National Labour Relations Act (NLRA) de 1935 
nos Estados Unidos da América. Em ambos os casos houve uma resposta 
do governo à ameaça progressiva de instabilidade social gerada por uma 
crescente agitação operária, por um lado, e, por outro lado, à ameaça de 
instabilidade econômica suscitada por uma “crise de subconsumo” mais 
ou menos declarada. Em ambos os casos a nova legislação procurou preci-
sar e expandir os direitos dos trabalhadores, canalizando simultaneamen-
te a “instabilidade” para mecanismos (de rotina) legais/formais45. É sabido 
que o NLRA foi, entre 1936-1937, catalisador de uma onda de greves a nível 
nacional nos Estado Unidos e que essa vaga grevista transformou profun-
damente o panorama das relações laborais, tendo encorajado os trabalha-
dores a fazerem valer os seus direitos mesmo em face da intransigência do 
patronato. Não é implausível supor que a Lei dos Contratos Laborais venha 
igualmente a funcionar como o catalisador de uma onda de militância 
operária na China – particularmente se os empregadores (como é provável 
que aconteça) tentarem evadir a lei e se o sistema de arbitragem for ficando 
sobrecarregado ao ponto de não conseguir dar vasão às queixas dos traba-
lhadores a tempo, encorajando-os, em alternativa, a recorrer a ação direta.

Em suma, não parece demasiado rebuscado concluir que em termos nu-
méricos absolutos (perturbação mensurável) e no que toca ao seu impacto 
nas dinâmicas e evolução do capitalismo global, a China está a tornar-se 
o epicentro da agitação mundial, tendência que deverá acentuar-se duran-
te a próxima década. Avaliar os efeitos prováveis dessas movimentações 

44 Entrevista de Zhang Lu a administrador de empresa, Pequim, janeiro de 2008.
45 Estas questões estão claramente explanadas nos dois parágrafos iniciais do National 
Labor Relation Act. Para consultar a lei ver: <www.nlrb.gov/about_us/overview/
national_labor_relations_act.aspx> (Acesso em: 12/11/2008).
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operárias dentro e fora da China, bem como na trajetória do capitalismo 
global, requer que recorramos a uma série de ferramentas analíticas, o que 
fazemos na seção seguinte.

“Adaptações espaciais”, ciclos de produto  
e a trajetória do capitalismo global

Se uma análise das dinâmicas do capitalismo histórico nos leva a avançar a 
previsão de que o conflito segue sempre o capital, esta mesma análise leva-
nos a procurar uma série de reações possíveis do sistema capitalista à agita-
ção operária e ao aumento dos custos na China. Por exemplo, nos últimos 
150 anos o capital respondeu às lutas operárias relocalizando a produção 
em busca de uma força de trabalho mais barata e submissa (“adaptações 
espaciais”) e com a introdução de mudanças tecnológicas/organizacionais 
no processo de produção (“adaptações tecnológicas”, Silver, 2003, caps. 
2-3). Enquanto essas perspectivas teóricas generalistas oferecem ferramen-
tas analíticas para entender dinâmicas contemporâneas globais, é também 
claro que uma aplicação mecânica da teoria geral não será suficiente para 
esta tarefa. Antes, nesta seção devemos fundamentar (especificar) a teoria 
em termos históricos e geográficos para assim melhor compreendermos as 
tendências correntes do capitalismo global.

Adaptação espacial

Existe evidência não sistemática de que proprietários de manufaturas de 
trabalho intensivas buscam espaços de produção onde a mão de obra seja 
barata. De acordo com o The Wall Street Journal, as mudanças na estrutura 
de custos em Guangdong e no delta do rio das Pérolas “estão a causar on-
das de choque que se sentem em todo o mundo”, uma vez que os proprietá-
rios de fábricas passaram a investir em novas regiões no interior da China 
ou optaram por se instalar em “países mais pobres com níveis salariais 
mais baixos”, como o Vietnam e o Bangladesh (Fong e Canaves, 2008; ver 
também: Bradsher, 2008). Zhang (2008), no seu trabalho de campo inten-
sivo em sete importantes fábricas de montagem automóvel, concluiu que, 
não obstante o fato de o plano de desenvolvimento do governo central ser 
favorável à concentração da produção automóvel em determinadas cida-
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des, essas empresas estavam a estabelecer unidades de produção em novas 
regiões. Tal opção surgiu como resposta quer à concorrência entre gover-
nos locais no sentido de atrair indústria automóvel às suas regiões, quer à 
diferença (real ou percepcionada) nos custos de produção e no que respeita 
a potencial aquiescência da força de trabalho em diversas áreas da China.

Quando da emergência de fortes movimentos laborais noutros países 
de industrialização tardia (como o Brasil e a África do Sul nos anos 1970 
e 1980), a consequência foi uma fuga maciça de capitais e desindustrializa-
ção. Exemplo disso foram os despedimentos em massa levados a cabo nos 
subúrbios industriais de São Paulo (o coração do movimento laboral brasi-
leiro), resultado de uma realocação do capital quer dentro quer para fora do 
Brasil. Outro indicador do impacto destas “adaptações espaciais” no movi-
mento laboral brasileiro foi a descida no número de associados no sindicato 
de trabalhadores metalúrgicos na zona suburbana de São Paulo, de 202.000 
em 1987 para 150.000 em 1992 e 130.000 em 1996 (Silver, 2003, p. 57).

Será a experiência brasileira a melhor analogia para pensar uma pos-
sível dinâmica futura na China? Por um lado, está já a se verificar uma 
realocação do capital, apesar de ainda não serem visíveis na China níveis 
de agitação operária comparáveis, seja em escala, seja no seu impacto, aos 
observados no Brasil durante meados dos anos 1980. Por outro lado, no 
entanto, há boas razões para pensar que uma fuga maciça de capitais não 
venha a acontecer no caso chinês. Conforme foi sustentado noutros tex-
tos (ver, por exemplo: Arrighi, 2007, cap. 11), o investimento na China é 
apenas parcialmente incentivado pela existência de mão de obra barata. 
De fato, são também economias de aglomeração montadas através do pla-
neamento de distritos e redes industriais, uma força de trabalho sadia e 
educada (em grande parte um legado de investimentos na saúde pública 
e em alfabetização em massa levados a cabo durante a era maoísta), uma 
rede logística e de transportes bem desenvolvida e a dimensão do mercado 
interno – fatores que se manterão no caso de a força de trabalho se tornar 
substancialmente mais dispendiosa –, que constituem incentivos fortes a 
este investimento. Na verdade, um aumento dos salários dos trabalhadores 
chineses provocaria por seu turno uma expansão do mercado chinês, tor-
nando os investimentos nessa região ainda mais atrativos. 

Naturalmente que o acesso ao mercado chinês não se encontra ame-
açado pela realocação interna (ou não mais do que o acesso ao mercado 
americano foi ameaçado pela transferência em larga escala da produção 
dos estados do norte para os estados do sul após a Segunda Guerra Mun-
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dial). Uma vez que a legislação laboral chinesa se aplica a nível nacional (e 
não local), a consequência mais impactante da realocação interna poderá 
ser a redução regional de desigualdades dentro da China através do au-
mento de rendimento em novos locais de investimento, e não a produção 
de um nivelamento por baixo doméstico (dentro da China). Uma das em-
presas automóveis estudadas por Zhang Lu – empresa essa com unidades 
de produção instaladas numa região mais encarecida da China (e onde 
os trabalhadores têm reputação de serem “exigentes”) – estabeleceu uma 
nova fábrica numa outra província onde a mão de obra é reputada de mais 
submissa. Pouco depois, os mesmos (alegadamente submissos) trabalha-
dores levaram a cabo uma greve em protesto contra a velocidade da linha 
de montagem, decisões arbitrárias da gerência e o facto de os seus salários 
serem inferiores aos dos trabalhadores do local de produção original46.

Adicionalmente, a tese de que “o conflito segue sempre o capital” co-
meça a receber confirmação do mais recente cenário procurado por gran-
des investidores em trabalho barato – o Vietnam. A imprensa taiwanesa 
reporta que uma “explosão de greves” atingiu empresas estrangeiras no 
Vietnam em 2007 e 2008. Um sentimento generalizado de “ansiedade” tem 
alegadamente crescido entre os “empresários taiwaneses” (os maiores in-
vestidores estrangeiros na China) que vêm a crise grevista tornar-se “cada 
vez pior”, com o desfecho das greves favorecendo fortemente os trabalha-
dores (Lianhe News, 2008).

Adaptações tecnológicas

Durante mais de um século, uma das principais respostas a movimentos 
laborais fortes foi a busca de novas formas de tecnologias de redução de mão 
de obra, com o objetivo de diminuir a fatura total de salários a pagar e a 
necessidade de depender da cooperação dos trabalhadores. Os países de in-
dustrialização tardia tendem a introduzir a tecnologia mais avançada dis-
ponível para reduzirem custos com a mão de obra, mesmo quando operam 
em economias com excesso de oferta de força de trabalho. Este desencontro 
entre tecnologia e oferta de trabalhadores enfraquece a sua capacidade nego-
cial no mercado de trabalho. A fraca capacidade de absorção de mão de obra 

46 Notas de trabalho de campo de Zhang Lu, outubro de 2006.
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pelas fábricas modernas é hoje em dia clara na China. Apesar do aumento 
massivo da produção industrial durante as duas últimas décadas, os níveis 
de emprego nas manufaturas praticamente estagnaram desde meados dos 
anos 1990. A figura 1 ilustra este fato fazendo referência específica à situação 
da indústria automóvel na China. Enquanto a produção cresceu de cerca de 
um milhão de veículos em 1992 para mais de sete milhões de veículos em 
2006, os números do emprego na indústria automóvel permaneceram inal-
terados. Tal resultado deveu-se ao “emagrecimento” das empresas públicas 
juntamente com a importação de maquinaria avançada e métodos organiza-
tivos de produção tayloristas e de inspiração lean (Zhang, 2008).

Uma questão importante que aqui se coloca é se esta menor capaci-
dade de negociação pode ser contrabalançada de forma significativa por 
um forte poder negocial estrutural no local de trabalho; isto é, um poder 
negocial particular de trabalhadores enredados num processo de produ-
ção altamente integrado, em que uma paralisação num determinado nó 
pode causar disrupções a uma escala muito superior à da paralisação em 
si. Apesar de uma análise aprofundada da capacidade negocial dos tra-
balhadores chineses estar para além do âmbito deste capítulo, é um fato 
que evidências recolhidas em pesquisa de campo sugerem que pelo menos 
alguns trabalhadores de produção em massa têm uma capacidade negocial 
significativa dentro do seu local de trabalho. Tome-se o exemplo de uma 
fábrica de montagem automóvel estudada por Zhang, que tentou introdu-
zir métodos de produção just in time não obstante uma relação difícil entre 
trabalhadores e gestão. Conforme já tinha sido assinalado (Silver, 2003, p. 
67-69), métodos de produção just in time aumentam a capacidade negocial 
potencial dos trabalhadores uma vez que eliminam os buffers instituídos 
na tradição do sistema fordista que permitiam que a produção se manti-
vesse em face de greves e outros eventos que pudessem provocar paralisa-
ções de curta duração no fluxo de produção de algumas seções da linha de 
montagem. A péssima relação com a gestão vivida nessa fábrica em parti-
cular refletiu-se, nomeadamente, em pequenos e variados atos de sabota-
gem levados a cabo pelos trabalhadores. Por fim, com o objetivo de manter 
a produção num fluxo regular, a gestão sentiu-se obrigada a eliminar a sua 
experiência com métodos de produção just in time e regressar a um sis-
tema com mais mecanismos de ajustamento integrados (supply buffers)47. 

47 Notas de trabalho de campo de Zhang Lu, janeiro de 2008.
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É de referir que, conforme Evans e Staveteig (2008) assinalam, apenas 
uma minoria dos trabalhadores chineses se encontra no setor da manu-
fatura e uma percentagem ainda menor está adstrita a indústrias de ca-
pital-intensivas, como é a indústria de produção automóvel. Na medida 
em que o poder negocial no local de trabalho é mais forte em contextos 
de manufaturas de capital-intensivas do que noutros setores da economia, 
e na medida em que o impacto das lutas na indústria manufatureira é li-
mitado – ou seja, que estas não contribuem para elevar os standards de 
todos os trabalhadores –, então o fato de uma minoria de trabalhadores ter 
uma forte capacidade negocial no local de trabalho não é especialmente 
encorajador para o projeto de melhoria do bem-estar dos trabalhadores 
em geral. No entanto, essas pressuposições feitas por Evans e Staveteig são 
discutíveis. Não é claro que haja uma evidente espiral descendente relativa 
ao poder negocial conforme nos movemos da manufatura para os serviços, 
e não é claro que lutas extremamente disruptivas levadas a cabo apenas por 
uma minoria dos trabalhadores de um país tenham efeitos sociais limita-
dos (ver: Silver, 2003).

figura 1. Produção anual e número de trabalhadores na indústria automóvel 
chinesa entre 1990 e 2006
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O ciclo do produto e adaptações de produto

É inequívoco que a China passou a integrar a concorrência global no mer-
cado de produção automóvel em massa (bem como noutras manufaturas) 
num momento tardio do “ciclo do produto”, ou seja, na fase de “estan-
dardização”, em que essas atividades estavam já sujeitas a intensa concor-
rência internacional – momento em que as margens de lucro se tornam 
extremamente pequenas. Segundo o modelo de ciclo do produto de Ver-
non (1966), produtos recentes e inovadores tendem a ser produzidos em 
países de rendimentos elevados; no entanto, à medida que estes percorrem 
o seu “ciclo de vida”, começa a dar-se uma dispersão dos espaços de pro-
dução que passam a estabelecer-se em zonas progressivamente mais bara-
tas (particularmente no que diz respeito ao custo da mão de obra). Numa 
fase inicial (de inovação) do ciclo de vida de um produto há pouca pressão 
concorrencial, tornando os custos de produção relativamente pouco im-
portantes. Mas, à medida que o produto atinge o estado de “maturidade” e, 
finalmente, de “estandardização” o número de concorrentes potenciais e 
de fato cresce, assim como a pressão para cortar nos custos.

Até agora temos sustentado que a relocalização geográfica da produção 
não desencadeia necessariamente um nivelamento por baixo de salários 
e condições laborais, uma vez que em cada novo terreno de produção são 
também formadas novas classes trabalhadoras e movimentos laborais for-
tes tendem a emergir. No entanto, a teoria do ciclo de vida do produto 
assinala como a cada fase do ciclo de produção aumenta também o nível de 
concorrência a que um determinado produto está sujeito, à medida que se 
dispersam os pontos geográficos onde este é manufaturado e de que o seu 
processo de produção se torna mais rotineiro. Por outras palavras, cada 
relocalização dá origem a uma realidade progressivamente mais compe-
titiva. Lucros monopolistas inesperados (windfall profits) – ou “prêmios 
espetaculares” como lhes chamou Joseph Schumpeter – tornam-se um ca-
talisador para o empreendedor (1954, p. 73). Mas, à medida que avançamos 
pelas fases seguintes do ciclo do produto, vai-se dando um declínio na 
rentabilidade dessa atividade. Além do mais, ao dar prioridade a regiões 
de baixo custo para iniciar novos ciclos de expansão, a produção passa a 
ter progressivamente lugar em pontos geográficos onde o nível de riqueza 
nacional é relativamente baixo. Essas tendências têm, por seu turno, impli-
cações importantes quanto às consequências de grandes vagas de agitação 
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laboral – especialmente quanto ao tipo de consensos entre mão de obra e 
capital que os movimentos operários conseguem atingir, assegurando a 
durabilidade das conquistas alcançadas (Silver, 2003, p. 77-97).

Com vista a clarificar este ponto recorramos de novo à analogia (ou, me-
lhor dizendo neste caso, aos limites da analogia) com a era pós-New Deal 
nos EUA. A onda de greves que se fez sentir nos Estados Unidos durante 
os anos de Franklin D. Roosevelt culminou num “contrato social” estabe-
lecido entre mão de obra, capital e Estado, no qual os empregadores (e es-
pecialmente os afetos à produção em massa) assentiram em reconhecer os 
sindicatos e em aumentar gradualmente salários e benefícios na proporção 
em que aumentasse a produtividade da mão de obra. Em contrapartida, os 
trabalhadores (e seus sindicatos) deveriam usar determinados canais e pro-
cedimentos formais para veicular queixas e aceitar as decisões da gestão 
quanto à organização e localização da produção. O Estado, por seu turno, 
teria de promover condições macroeconômicas adequadas a este acordo, 
incluindo a manutenção de níveis de desemprego baixos. Esse pacto social 
manteve-se efetivo nos Estado Unidos por várias décadas após a Segunda 
Guerra Mundial, tendo sido rompido apenas nos anos 1980. Bastante dura-
douro, esse contrato social foi em grande parte sustentado pelo “monopólio 
de lucros inesperados” que impulsionou os empregadores do setor de pro-
dução em massa em “fase de inovação” em meados do século XX.

Manifestamente, o presente ambiente concorrencial é menos favorável 
à maioria das atividades da indústria manufatureira. Enquanto nos Esta-
dos Unidos os trabalhadores da indústria automóvel conseguiram traduzir 
o seu forte poder negocial no local de trabalho em várias décadas de au-
mento de salários e expansão de benefícios, os seus homólogos chineses 

– com níveis semelhantes de poder negocial no local de trabalho – não 
alcançaram até agora mais que a estagnação ou declínio do seu salário real 
(Zhang, 2008, p. 30). Ao analisar as dinâmicas correntes pelo prisma do 
ciclo do produto, podemos igualmente compreender melhor as tensões e 
contradições em jogo na questão da firma de construção automóvel (aci-
ma mencionada) que, quando confrontada com resistência por parte de 
trabalhadores com elevada capacidade de negociação, decidiu abandonar 
um modelo de produção just in time; portanto, nos seus esforços para im-
plementar formas mais avançadas de organizar a produção, a empresa em 
questão não se propôs a (ou não foi capaz de) forjar uma alternativa em que 
conseguisse obter a cooperação dos trabalhadores.
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Designamos tal dinâmica, que se verifica também noutros países de 
industrialização tardia, como “contradições sociais de sucesso semiperifé-
rico”. Do ponto de vista do desenvolvimento, tal significa que empreende-
dores industriais tardios, mas bem sucedidos, tendem a ter de “correr para 
permanecer no mesmo lugar” – o “mesmo lugar” da hierarquia do poder 
econômico global (Silver, 1990; Arrighi, 1990, cap. 5). No entanto, não é 
de todo evidente que seja esta a melhor maneira de entender as dinâmicas 
chinesas contemporâneas. 

Em primeiro lugar permanece em aberto a questão de se a China irá 
conseguir progredir na hierarquia global do valor acrescentado; em tal 
caso, uma analogia com o pacto social de longa duração estabelecido nos 
EUA das décadas do pós-Segunda Guerra Mundial entre trabalhadores, 
capital e estado social, pode ser mais relevante do que pareceria à primeira 
vista. Não iremos desenvolver esta questão, mas queremos, ainda assim, 
assinalar os investimentos massivos a serem feitos pelo governo central 
chinês na expansão do ensino superior enquanto esforço consciente para 

“dar o salto” e capturar os lucros monopolistas inesperados que fomentam 
as atividades na fase “inovação” do ciclo do produto. No entanto, ainda 
que a China fosse capaz de subir na hierarquia global do valor acrescenta-
do, uma simples cópia do modelo esbanjador e de desperdício do consumo 
em massa americano seria indesejável e não sustentável em termos ecoló-
gicos, entre outros.

Isto leva-nos à urgente questão colocada (e, até à data, sem reposta) por 
Giovanni Arrighi (2007) em Adam Smith em Pequim, a saber: se o legado 
histórico particular da China – o legado revolucionário dos anos de Mao e 
a experiência histórica de longo prazo de um desenvolvimento de mercado 
não capitalista – deixou a porta aberta a formas de inovação social que 
cortem fundamentalmente com as dinâmicas capitalistas do século XX.

Trabalhadores do mundo e da China

Se, tal como sustentamos na parte inicial deste capítulo, estivermos assis-
tindo a uma mudança fundamental no equilíbrio de poder entre trabalho 
e capital na China, quais serão as implicações para os trabalhadores e para 
os movimentos laborais em outras partes do mundo? Uma narrativa co-
mum a grande parte do globo avança que no caso de os padrões laborais 
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melhorarem na China, o país perderia grande parte do seu atrativo en-
quanto local de investimento estrangeiro direto. Fluxos globais de capital 
seriam redirecionados e as questões relacionados com movimentos labo-
rais fora da China seriam em grande parte resolvidas.

Essa narrativa não é isenta de falhas, a primeira das quais foi já discu-
tida neste texto: economias de aglomeração criadas por distritos e redes 
industriais pré-planejados, uma força de trabalho sadia e educada e a di-
mensão do mercado interno são também fortes incentivos ao investimento 
na China, e manter-se-iam na eventualidade do custo da mão de obra su-
bir substancialmente. De fato, um aumento dos salários reais faria apenas 
aumentar o interesse em investir neste país, uma vez que o peso global 
relativo do mercado chinês aumentaria ainda mais48.

Não é improvável que alguns países do hemisfério sul venham a se en-
contrar numa posição melhor do que a China no que diz respeito a atrair 
investimento estrangeiro direto em indústrias de trabalho-intensivas – 
ainda que, conforme já sustentamos, não seja de todo claro que o caminho 
para o desenvolvimento no século XXI possa ser feito através de uma bus-
ca exclusiva de manufaturas em última fase do “ciclo do produto”. Ao invés, 
um caminho mais favorável poderá passar pelo uso estratégico de “lucros 
excepcionais” no preço de mercadorias enquanto auxiliar de investimen-
tos de longo-prazo em desenvolvimento; na verdade, uma consequência 
direta do rápido crescimento econômico chinês foi uma completa inversão 
das tendências de mercado no tocante às transações entre setores primário 
e secundário.

O aumento dos custos com a mão de obra na China irá ter um sério 
impacto nos trabalhadores – enquanto consumidores – fora dela, à medida 
que os alicerces do pacto social neoliberal (inescrupuloso e de que os EUA 
foram pioneiros e exportadores para o resto do mundo) começam a ruir. 

48 Um segundo problema desta narrativa, que deixaremos de lado por enquanto, é a 
assunção de que os problemas dos movimentos laborais fora da China são em grande 
medida atribuíveis à concorrência (“justa” ou “injusta”) oferecida pela China. Conforme 
demonstrado por Ruth Milkmam (2006), no caso dos Estados Unidos, a crise do 
movimento dos trabalhadores da indústria manufatureira americana é anterior ao 
aumento da concorrência chinesa; mais ainda, é assinalável o aumento de condições 
laborais em regime de quase-exploração no setor dos serviços não sujeitos às pressões da 
concorrência internacional, nomeadamente serviços de transporte de mercadorias e de 
manutenção e limpezas.
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Pois se é verdade que a supressão dos salários reais nos EUA foi socialmen-
te sustentável, não é menos verdadeiro que tal apenas foi possível devido à 
importação massiva de bens de baixo custo da China e da manutenção de 
um sempre crescente défice da balança corrente. Esse modelo encontra-se 
em franco processo de desmoronamento, e a ameaça de “estagflação” faz-
se sentir; no entanto, em finais de 2008, é ainda incerto se esta será uma 
transição suave ou uma catástrofe social e política.

Enquanto o desmoronar do pacto neoliberal é sem dúvida algo de positi-
vo para trabalhadores em todo o mundo, os investigadores e ativistas afetos 
às questões laborais não começaram ainda a teorizar sobre as dinâmicas 
políticas emergentes nesta nova era, e menos ainda a conceber uma visão 
global sobre novas formas de organização laboral. Sem esse processo de 
reestruturação teórica são grandes as probabilidades de se saltar da frigi-
deira para o fogo (ver: Arrighi & Silver 1999, conclusão). Ao menos, devem 
ser preparadas estratégias para o atravessar do perigoso interregno político 
que existirá entre o colapso do antigo e a emergência do novo – por outras 
palavras, para que se esteja preparado (na medida em que é possível estar 
preparado) para um cenário catastrófico de colapso. Uma forma importan-
te de começar é aceitar os fortes laços históricos que existem entre a ascen-
são do “estado social” e do “estado guerra” (“warfare state”) no ocidente, ou 
seja, entre a emergência do poder laboral e o poder estatal (Silver 2003, cap. 
4). Este elo nunca foi quebrado, apesar das tensões entre estados e força de 
trabalho criadas pela via neoliberal. Se, de fato, nos encontramos a cami-
nho de uma redistribuição fundamental da riqueza e poder globais entre 
norte e sul, ocidente e oriente, então uma forma de “revolução cultural” a 
ocidente do hemisfério norte é indispensável: uma luta cultural que permi-
ta que uma nova ordem mundial mais igualitária comece a ser vista como 
uma bênção em vez de uma ameaça a ser combatida por todos os meios.
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caPíTulo 8

O beco sem saída da esquerda  
versus crítica destrutiva

as políticas contrainsurrecionais na china  
e possíveis respostas

amigos de gongchao 

Na primavera de 2010, os trabalhadores de uma fábrica da Honda na ci-
dade industrial de Foshan, Guangdong, entraram em greve. A separação 
entre trabalhadores permanentes e estagiários técnicos em formação foi 
ultrapassada levando a uma paragem de toda a produção da Honda na 
China. A companhia transnacional foi forçada a aumentar os salários dos 
trabalhadores em mais de 30%. Este conflito originou uma onda de greves 
em várias indústrias e através de várias regiões que durou cerca de dois 
meses. No outono de 2011, os habitantes de Wukan, Guangdong, toma-
ram o controle da sua cidade rural expulsando os membros do Governo 
e Partido locais. Alguns administradores corruptos tinham vendido terra 
sem as devidas compensações aos camponeses. Após as lutas da popula-
ção contra a polícia e a constituição de grandes assembleias no centro da 
cidade durante várias semanas, o governo aceitou a realização de uma in-
vestigação sobre a venda dos terrenos e a eleição de um novo governo local. 

Estes são exemplos proeminentes do sucesso e fracasso das políticas de 
contrainsurreição do governo chinês. O mal-estar social tem vindo a crescer 
desde meados da década de 1990, envolvendo as três classes perigosas – cam-
poneses, trabalhadores urbanos e trabalhadores migrantes. Os conflitos por 
terra, as greves, os motins nas zonas rurais bem como nas cidades, são talvez 
os percursores de uma explosão de lutas que podem vir a rebentar com a 
estrutura de poder socioeconômico que atualmente existe. Não obstante, as 
políticas contrainsurrecionais têm sido bem-sucedidas, uma vez que a ex-
plosão não se deu ainda, apesar de todas as tensões e fricções. A turbulência 
social colocou uma enorme pressão sobre o regime, mas não afetou o seu 
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domínio. A nova classe dirigente, composta por velhos membros do Partido 
e sua descendência capitalista49 e aliados, não só modernizou e fortaleceu o 
dispositivo antimotim como criou, também, um leque de instituições para 
mediar, pacificar e integrar os conflitos sociais.

A explosão não se deu ainda, mas poderá vir a acontecer. As razões que 
poderão explicar o insucesso da repressão e da integração – assim como 
de uma certa melhoria nas condições de vida – no enfraquecer da chama 
da revolta deverão ser lidas através de uma lista de horrores sociais: um 
fosso gigante entre rendimentos; deslocações; baixos salários; longas jor-
nadas de trabalho; falta de segurança no trabalho, com milhões de mortes 
e trabalhadores incapacitados; inexistência de um sistema de segurança 
social efetivo; despedimentos massivos; pobreza na velhice; corrupção dis-
seminada e desvios de fundos – por cada um deles, uma razão para con-
tinuar a lutar. Há duas questões que terão de ser, mais cedo ou mais tarde, 
respondidas pelos proletários, camponeses e indignados na China, ou em 
qualquer outro lugar: uma vez que o capitalismo reproduz estes horrores 
sociais, como nos livramos dele? E o que virá depois?

Sem comunismo antes ou não mais comunismo?

Em 1978, o regime do Partido Comunista Chinês (PCC) estabeleceu uma 
longa marcha do socialismo de Estado capitalista para um capitalismo de 
Estado socialista. O antigo sistema socialista combinava a crença modernis-
ta num desenvolvimento industrial (taylorista, fordista) com a massificação 
dos cuidados de saúde, bem-estar social e reforma agrária, por um lado, e 
com o apartheid urbano-rural, nacionalismo, militarismo, autoritarismo e 
patriarcado, por outro. A crise política, econômica e social do socialismo de 
Estado nas décadas de 1960 e de 1970 forçou o regime a adotar o método de 
tentativa e erro em reformas que não sabia aonde iriam levar. A esse proces-
so podemos chamar as três longas décadas de reforma e desenvolvimento.

Na primeira longa década de 1978 a 1992, o PCC e as estruturas do 
Estado começaram a cooperar com o capital transnacional para alterar as 

49 Muitos dos representantes da classe capitalista na China são (antigos) membros do 
Partido ou governo, ou filhos destes.
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condições de acumulação de capital e de reprodução da força de trabalho. 
Algum capital estrangeiro foi autorizado a entrar no país. O Estado chinês 
providenciou as condições para uma industrialização lucrativa mediante, 
por exemplo, a moderação das inflexíveis políticas de migração interna, o 
que permitiu a libertação de uma nova força de trabalho para as recém-
criadas Zonas Econômicas Especiais. As primeiras fendas começaram a 
emergir na iron rice bowl socialista – um conjunto de medidas sociais dis-
poníveis para uma minoria, sobretudo de trabalhadores urbanos. Além 
disso, o PCC começou a substituir a retórica antiga da luta de classes, por 
conceitos reacionários de estratificação social50, enquanto mantinha ou-
tros elementos da “cola social” maoísta, como o nacionalismo chinês e a 
repressão. Enquanto isso, uma intensa mercantilização do trabalho, várias 
crises econômicas e uma crescente pressão no trabalho levaram a situa-
ções de descontentamento popular em muitas zonas do país, culminando 
no Movimento de Tiananmen, em 1989. Contrariamente à visão mais co-
mum, este não foi apenas um movimento de estudantes e pró-democracia, 
mas antes um levantamento massivo e popular contra as condições sociais 
e o regime. A repressão do movimento, com dezenas de milhares de mor-
tos, penas capitais e detenções, enfraqueceu a oposição popular e abriu 
caminho a um ataque ainda mais severo à classe trabalhadora.

Na segunda longa década, de 1992 a 2002, o Estado reestruturou toda a 
economia estatal, privatizando ou encerrando pequenas e médias empre-
sas públicas e transformando as maiores em empresas reorientadas para 
o lucro. Milhões de trabalhadores tornam-se excessivos, muitos deles não 
conseguindo encontrar emprego no novo setor privado e constituindo as-
sim os novos desempregados e pobres urbanos. O fim da iron rice bowl na 
segunda metade da década de 1990 gerou lutas massivas da classe traba-
lhadora urbana, que não pôde parar a reestruturação mas apenas desace-
lerá-la e obter algumas concessões monetárias. Entretanto, a entrada de 
capital transnacional nas províncias mais orientais da China estalou. Ao 
longo dos anos 1990, grande parte da população rural mais jovem mu-
dou-se para as cidades a fim de trabalhar nas fábricas, na construção civil 
ou nos serviços urbanos. O regime percebeu que precisava modernizar as 

50 Sobre a forma como o PCC abandonou os conceitos maoístas de luta de classes nos anos 
1980 – seguindo a tendência global do “adeus à classe trabalhadora” – e os substituiu por 
conceitos weberianos de estratificação social, ver: Pun & Chan (2008).
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formas de repressão e de resolução de conflitos. Enquanto preparava uma 
enorme força policial contrainsurrecional, desenvolveu um novo quadro 
legal de trabalho para a mediação de conflitos laborais. 

A terceira longa década começou por volta de 2002. O PCC consentiu 
que a nova elite se juntasse a ele, tornando-se num Partido Comunista de 
capitalistas. A nova composição de classe, envolvendo um número crescente 
de migrantes, começou a tomar forma no crescente número de lutas. A se-
gunda geração de trabalhadores migrantes que chega às cidades nos anos 
2000 aprendeu pela experiência dos familiares ou conterrâneos que tinham 
chegado antes. Eles querem ficar nas cidades, querem uma parte da riqueza 
que produzem e estão dispostos a lutar por isso. São considerados parte da 

“população rural” e têm de encontrar formas para transpor o ainda existen-
te regime hukou, que lhes confere um estatuto de insegurança social seme-
lhante ao dos emigrantes “temporários” nos países ocidentais. Acrescente-se 
que durante essa década as zonas rurais assistiram a incontáveis lutas de 
camponeses contra a expropriação, o roubo de terra, a poluição industrial 
e a corrupção governamental. O aumento no número de lutas obrigou o re-
gime a desenvolver políticas de “apaga fogos”. No caso de lutas em grande 
escala, proletárias ou camponesas, passou a enviar não apenas polícia an-
timotim, mas também representantes do governo com malas cheias de di-
nheiro. Mais uma vez, novas leis foram sendo introduzidas e novas agências 
governamentais criadas para canalizar o mal-estar social, apoiadas numa 
ridícula propaganda confucionista de Estado que fala de uma “Sociedade 
Harmoniosa” – e que se traduz numa ameaça a todos aqueles que “rompem” 
a paz social e desafiam a autoridade do Partido Comunista51.

A quarta longa década ou o início do fim?

Em poucos anos poderemos ver 2010 como o início de uma quarta lon-
ga década de reformas. A crise global e o aumento das lutas sociais por 
todo o mundo alteraram o contexto. Na China, as crises sociais e conflitos 

51 O PCC introduziu o conceito de “Sociedade Harmoniosa” (socialista) no início dos anos 
2000, destacando publicamente o seu novo foco não apenas no crescimento econômico 
mas também na justiça social. O conceito foi reabilitado do contexto do confucionismo, 
criticado como “feudal” nas décadas anteriores pelo PCC.
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poderão abrir portas para uma mudança. A greve na Honda e subsequente 
onda de greves, a que se juntou uma série de suicídios no gigante produtor 
eletrônico Foxconn, teve um grande impacto no debate público em torno 
do descontentamento laboral e da justiça social na China. Enquanto al-
guns proletários utilizam a greve como forma de luta (uma vez que traba-
lham em unidades industriais com centenas ou milhares de outros com os 
mesmos interesses), outros recorrem ao levantamento popular e ao motim 
como forma de expressar a sua raiva e de “negociar coletivamente através 
do motim”. A disseminação de formas autônomas de organização entre 
trabalhadores e camponeses elevou o espectro da revolta, conduzindo a 
um renovado debate no interior das estruturas de poder sobre como lidar 
com a pressão social vinda de baixo.

Por sua vez, correlacionado com a intensificação do antagonismo de 
classe muitas das instituições que sustentam a sociedade chinesa sofreram 
alterações profundas desde 1980. Isso levou a uma crise de reprodução 
social e das relações de gênero, tendo resultado em lutas (de mulheres) em 
torno da organização da reprodução e da liberdade social. A emigração, 
a Política de Uma Criança, e a desintegração latente da família biológica 
contribuiu para a transformação do estatuto das mulheres nas famílias e 
na sociedade, e uma profunda “crise de cuidados”.

Como é hábito, o capital utiliza os desejos dos oprimidos por melhores 
condições de vida para implementar novas formas de controle e exploração. 
Nesse caso, muitas mulheres agarraram as oportunidades dadas pela migra-
ção para escapar ao controle patriarcal e opressão nas vilas e acabaram su-
jeitas a um novo mundo industrial de exploração sob um regime patriarcal 
diferente. Ao combinar a mercantilização e custos progressivos do trabalho 
doméstico, cuidados de saúde e educação gerou-se uma enorme miséria so-
cial e receios existenciais marcados. Os trabalhadores na China são forçados 
a aperfeiçoar o seu suzhi pessoal (qualidades sociais ou capital humano) de 
forma a melhorar as hipóteses no mercado de trabalho e cumprir os requisi-
tos de reprodução52, enquanto as longas jornadas de trabalho e a migração de 
longa distância resultaram em dramáticas “crises de tempo” no dia a dia dos 
trabalhadores53. Outras tensões sociais decorreram da existência coincidente 

52 Para uma descrição de suzhi enquanto noção neoliberal – semelhante à “aprendizagem 
ao longo da vida” e “autogestão pessoal” – ver: Yan (2006).
53 Sobre o conceito de falta de controle sobre o tempo e “crises de tempo” resultantes, 
vistas de uma perspectiva feminista, ver: Liu (2007).
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de desemprego, precariedade, exploração, discriminação racista continuada 
sobre migrantes e minorias, e políticas industriais que favorecem uma força 
de trabalho jovem em detrimento dos mais velhos.

O Estado sabe que terá de continuar a orquestrar essas tensões, inventar 
e recorrer a tecnologias sociais para enfraquecer as revoltas sociais. Está a 
tentar adaptar os mecanismos de regulação de conflitos às novas relações 
laborais. Isso inclui uma maior modernização do regime de migrações 
(huhou), novos regulamentos laborais, e a rígida canalização dos conflitos 
através de agências e sindicatos estatais. Acima de tudo, o regime está a 
usar o seu novo poder econômico e imperial para experimentar e assegu-
rar o crescimento econômico – apesar dos seus efeitos catastróficos sobre 
a natureza e o ser humano. Tem de garantir que atinge os autoproclama-
dos 8% de taxa de crescimento, de forma a criar empregos suficientes para 
velhos e novos proletários e assim evitar mais e maiores conflitos sociais. 
Esse crescimento deve ainda suportar a bandeira do sonho capitalista da 
melhoria material contínua e da promessa de uma vida melhor para a clas-
se suprimida que se mantém no trabalho, agrilhoada e de bom ânimo.

O que vemos nessa possível quarta fase de reformas é um autoprocla-
mado Estado socialista-de-mercado que se foca ainda no crescimento ca-
pitalista e na modernização, considerando agora a “privatização” da terra 
nas zonas rurais e a industrialização plena da agricultura. Esta é a última 
grande reforma que poderá concluir a proletarização das populações ru-
rais, ao retirar-lhes os seus (limitados) meios de subsistência. Este Estado 
está a conjugar estratégias de exploração capitalista e trabalho social com 
um conjunto de diferentes técnicas sociais de tolerância repressiva com as 
quais os proletários dos Estados “ocidentais” já têm de lidar. Se observar-
mos de um ponto de vista de revolução social e emancipação, as compo-
nentes repressivas das políticas contrainsurrecionais da China, e as fixes 
capitalistas (formas de reestruturação que visam ao enfraquecimento dos 
trabalhadores – como a realocação de capital, automatização, divisão da 
força de trabalho por gênero etc.)54 são alvos óbvios de luta. Enquanto isso, 
outros alvos estão ocultados pelos interesses divergentes dos vários atores 
e ideologias de esquerda.

54 Sobre os fixes, ver: Silver (2003).

China-em-revolta.indd   160 07/10/2014   13:14:57



o beco sem saída da esquerda versus crítica destrutiva  161

O beco sem saída da esquerda versus crítica destrutiva

A disseminação da luta na China pode abrir novas perspectivas de mu-
dança social. Há dez anos, muitas lutas desenvolveram-se sob formas de 
organização baseadas nas afinidades familiares e limitadas a mobilizações 
celulares numa fábrica ou bairro. Numa década, uma nova camada de tra-
balhadores ativistas, assim como os denominados advogados e jornalistas 
cidadãos emergiu, e grupos de pares e interesses vieram suplantar as redes 
de parentesco (Pun & Chan). Embora ainda limitada pela divisão hukou 
(entre trabalhadores rurais e não-rurais) e pela forma como as hierarquias 
laborais e comunitárias se refletem nos comitês de greve e nas iniciativas 
auto-organizadas, é já evidente a nova (re)composição de classe e a sur-
preendente dinâmica social por ela criada: ondas de greve, resistências em 
dominó e por mimetismo a partir das bases, debates sobre condições de 
vida, lutas, estratégias de organização e mudança seja na nuvem digital 
dos chats e websites, seja ao longo das próprias rotas físicas de migração e 
nas comunidades proletárias. Tudo isso tem consequências na classe traba-
lhadora rural, migrante e urbana, incluindo as chamadas formigas (yizu), 
trabalhadores instruídos e precários de colarinho-branco, que, ambicio-
nando uma carreira, acabam em trabalhos pouco qualificados. O regime 
chinês teme que esta nova subclasse possa estabelecer alianças com os pro-
letários de colarinho azul e cor-de-rosa e, assim, minar a ordem vigente 

– como durante as Revoltas Árabes.
Entretanto, o que pode ser amplamente definido como “esquerda” tem 

uma dimensão pequena e fragmentada na China. Grande parte é influen-
ciada por diferentes interpretações do maoísmo, apoiando as greves dos 
trabalhadores, enquanto se mantêm fiéis aos conceitos do Partido e ao na-
cionalismo. Os ativistas das ONGs, muitos deles financiados por funda-
ções, sindicatos ou igrejas de Hong Kong, ou de outros lugares no Ocidente, 
oscilam entre o trabalho social e o reformismo de Estado, mas também 
entre o ativismo de base e o empoderamento dos trabalhadores. A propa-
gação de ideias neomarxistas e feministas, assim como um novo interesse 
pelas lutas dos trabalhadores e o desejo de participação por parte de cír-
culos acadêmicos jovens são sinais promissores. Contudo, essa pequena 

“esquerda” tem de lidar continuamente com a censura, repressão e ameaças 
das forças de segurança, de um lado e, por outro, com uma forte pressão de 
dentro do aparelho de Estado e do Partido para que sigam o caminho da 
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“harmonia social” e ajudem a transformar o poder de classe numa contun-
dente arma de parceria social55.

Um exemplo das ilusões da esquerda e do lobby político é o debate so-
bre sindicatos. Os sindicatos são uma ferramenta possível para controlar 
e pacificar a luta dos trabalhadores. Estes podem representar os interes-
ses materiais dos trabalhadores contra o interesse do capital e do Estado, 
mas apenas dentro de certos limites sistêmicos e aceitando os mecanismos 
capitalistas – caso contrário, teriam de romper com o seu papel sindical. 
Na China, os sindicatos são ainda organizações de massa do PCC e estão 
diretamente dependentes do financiamento do Estado e de diretivas gover-
namentais. Opõem-se a todas as greves e atacam formas independentes de 
organização dos trabalhadores. Isso não impede que a esquerda defenda 
um sindicalismo militante ou reformista – maoísta ou não – que exija a 

“reforma” dos sindicatos estatais para que possam cumprir a função de ver-
dadeiros sindicatos contra o capital e o Estado. Outros protagonistas de es-
querda defendem a criação de sindicatos independentes de tipo ocidental, 
contanto que ajam de acordo com os interesses dos trabalhadores, igno-
rando, portanto, a longa história de compromisso sindical e de enfraque-
cimento da luta dos trabalhadores por sindicatos desse tipo mundo fora.

Em vez de fornecer o kit de reparação ideal, adequado à desintegração 
da estrutura social capitalista, que lubrifique as engrenagens da arbitragem 
e da pacificação das lutas sociais ou que reinvente até o mito do “Estado 
operário”, a esquerda deveria envolver-se mais profundamente e apoiar os 
processos de construção de classe, quebrando a censura do Estado e disse-
minando mais informação sobre as lutas na China e não só, e abstendo-se 
de um papel construtivo no quadro dos limites do capitalismo, construin-
do ferramentas para uma crítica destrutiva. Essa forma de crítica terá de 
olhar para lá da propaganda do Estado assim como da névoa que envolve 
a exploração capitalista, lançando luzes sobre as lutas que poderão abrir 
perspectivas para lá do capitalismo. Os métodos concretos deverão incluir 
pelo menos dois elementos – traços que poderão ser encontrados por toda 
a história da política revolucionária na China: a análise dos processos de 
(re)composição de classe na perspectiva dos proletários e de outras pessoas 

55 Um relato mais detalhado sobre a “esquerda” chinesa vai além do âmbito deste artigo. 
Para uma discussão sobre o legado maoísta e a Nova Esquerda “liberal” na China, ver: 
Carter (2010).
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oprimidas; e a coinvestigação, uma tentativa através do inquérito militante 
de quebrar divisões entre proletários, ativistas e os chamados intelectuais, 
quer na China quer em relação aos proletários e ativistas de outros lugares 

– como parte de uma nova organização construída a partir de baixo. 

Perspectiva Globalizada

Trata-se, claro, de um desafio não só para a esquerda na China e arredores, 
mas em todo o mundo. É impressionante como – após décadas de projetos 
de partidos de esquerda falhados, movimentos de libertação nacional e 
socialismo de Estado ou social-democracia – grande parte da esquerda 
continua agarrada à velha narrativa esquerdista da construção do Estado, 
parlamentarismo baseado em partidos, paternalismo e política do poder; 
mesmo em tempos de crise e miséria globais que levaram a uma raiva so-
cial e rebelião sem precedentes.

É este o tempo de atacar o modelo da mão de obra barata, as ideias de 
parceria social e os compromissos do Estado social. A esquerda tem de 
deixar para trás conceitos como o boicote ao consumo, responsabilidade 
social das empresas e lobismo de esquerda e assumir uma posição de so-
lidariedade não-paternalista que atravesse as fronteiras físicas e virtuais. 
O já ultrapassado inter-nacionalismo precisa de ser substituído pela pers-
pectiva de uma classe operária global. Essa classe está ainda separada pela 
divisão norte-sul, pelos mercados de trabalho nacionais (assim como uma 
divisão sexista e racista do trabalho dentro desses mesmos mercados) e ao 
longo das cadeias globais de migração, mas a onda de lutas global cria a 
oportunidade para atacar e abolir essas fronteiras a partir de baixo.

O capital global foi para a China, formando uma coligação com um 
Estado-Partido que tentou sobreviver e defender o seu domínio. Seguiu-se 
o conflito, iniciado nas Zonas Econômicas Especiais, ao longo da costa 
este da China e segue agora as rotas da realocação do capital na China 
central e oeste. Se a pressão vinda de baixo aumentar e forçar o regime 
a fazer mais concessões – como nos últimos anos – e se a crise global se 
intensificar e alvoroçar a China, as lutas sociais poderão alcançar um nível 
global, fundir-se com as revoltas de outros lados, e atrapalhar os projetos 
capitalistas de gestão da crise. Muitas vezes, as lutas sociais não têm reivin-
dicações políticas – quer na China, quer noutros lados – mas se formarem 
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um movimento de massas poderão romper a rede capitalista de exploração 
e repressão e abrir a porta para um mundo para lá das relações capitalistas. 
Esse processo poderá ter agora começado e, certamente, as lutas na China 
desempenharão um papel fundamental na determinação da sua direção e 
resultados.

Juntemo-nos.
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aneXo

Mapas da China e do delta 
do rio das Pérolas

Mapa da divisão administrativa da China 

fonte: <http://en.wikipedia.org/wiki/file:china_administrative_claimed_included.svg>
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Mapa do delta do rio das Pérolas no sudeste da China 

fonte: <http://en.wikipedia.org/wiki/geography_of_hong_kong#mediaviewer/file:Pearl_River_

Delta_area.png>
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os auToRes Do livRo 

Gongchao é a palavra chinesa para greve, movimento ou onda grevista, 
mobilização ou movimento de trabalhadores. Gongchao (<http://www.gon-
gchao.org>) foi criado em setembro de 2008 como um projeto para a pes-
quisa e documentação de conflitos laborais e movimentos sociais na China 
do ponto de vista da luta de classes, das migrações e das questões de gênero.
Hao Ren et al. é um grupo de trabalhadores do sul da China. Este grupo 
fez investigações junto aos trabalhadores nas fábricas conduzindo entre-
vistas sobre as experiências dos trabalhadores nas suas greves. Publicou o 
livro A história oral da luta dos trabalhadores no delta do Rio das Pérolas 
(disponível em inglês sob o título The oral history of workers’ struggle in the 
Pearl River delta) em 2011.

Ralf Ruckus é um pesquisador independente das lutas dos trabalhadores 
e participa ativamente em movimentos sociais na Europa e na Ásia. Con-
tribui com o coletivo gongchao e traduziu, editou e escreveu textos sobre 
a situação e luta de trabalhadores migrantes, de gênero e de processos de 
composição de classe na China em diversos idiomas.

Beverly J. Silver é professora do Departamento de Sociologia e diretora 
do Centro Arrighi de Estudos Globais da Universidade John Hopkins em 
Baltimore, EUA. Principal foco de suas pesquisas são os problemas rela-
cionados ao desenvolvimento econômico global, desde conflitos sociais e 
laborais até guerras, através de métodos comparativos e históricos em uma 
perspectiva global. Uma de suas principais obras foi publicada no Brasil 
em 2005 sob o título Forças do trabalho. Movimentos de trabalhadores e 
globalização desde 1870.

Wang Kan é professor adjunto do Instituto Chinês de Relações Industriais 
em Beijing, China. Sua pesquisa foca as relações de trabalho e políticas 
sindicalistas na China.
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Wildcat é uma revista alemã que acompanha e analisa lutas de classe ao 
redor do globo desde o início da década de 1980. O olhar principal é para 
as experiências e discussões dos próprios trabalhadores e os editores e au-
tores da revista buscam sempre apoiar as lutas cotidianas nas fábricas, nos 
sweatshops, hospitais e bairros populares, onde e como for possível, procu-
rando divulgar e dar visibilidade às injustiças sofridas pelos trabalhadores 
e de suas lutas.

Zhang Lu é professor adjunto da Universidade Temple de Philadelphia, EUA. 
Pesquisa com foco na globalização, movimento dos trabalhadores e a eco-
nomia política do desenvolvimento no leste da Ásia, sobretudo na China.

 

China-em-revolta.indd   168 07/10/2014   13:14:58



China-em-revolta.indd   169 07/10/2014   13:14:58



China-em-revolta.indd   170 07/10/2014   13:14:58



China-em-revolta.indd   171 07/10/2014   13:14:58



esta obra foi produzida no Rio de Janeiro 
pela consequência editora em setembro de 
2014 e impressa na imos gráfica. na com-
posição foram empregadas as tipo logias mi-
nion e helvetica.

China-em-revolta.indd   172 07/10/2014   13:14:58


