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Se se comparam os contextos europeu e americano de 
industrialização com o dos países do Terceiro Mundo, percebe-se que, 
embora muitos fatores alimentem o radicalismo operário e intelectual e 
criem aparentemente um contexto equivalente ao da Europa do século 
passado, favorecendo a existência de movimentos radicais de rejeição do 
status quo, as limitações do processo de industrialização restringem as bases 
sociais necessárias para a formação de movimentos operários de 
envergadura equivalente aos que a Europa conheceu. 

O socialismo operário que, durante o século passado e começos do 
atual parecia um fenômeno geral a se reproduzir em toda parte onde 
ocorresse a industrialização capitalista, parece hoje um fruto exclusivo das 
características particulares das condições que cercaram a industrialização 
europeia. Isso não significa negar, no plano dos fatos, nem rejeitar, no plano 
normativo, a crescente influência dos valores igualitários e democráticos no 
interior das sociedades ocidentais desenvolvidas; não significa, tampouco, 
recusar, para os países do Terceiro Mundo, a alternativa socialista como 
uma via de desenvolvimento econômico e de justiça social. Significa, mais 
precisamente, considerar que as condições sociais para um socialismo 
baseado na classe operária e nas concepções marxistas de luta de classes 
tendem a desaparecer – ou já desapareceram na Europa Ocidental – e não se 
reproduzirão em outras partes do mundo. 
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CAPÍTULO II 
O DESENVOLVIMENTO EUROPEU E O PROLETARIADO 

A Formação do Capitalismo na Europa 

Um primeiro ponto que deve ser salientado na análise da 
industrialização europeia é o fato de ter-se originado no interior de 
sociedades aristocráticas, de passado feudal. Conjugaram-se no 
desenvolvimento europeu sistemas axiológicos conflitantes: de um lado, as 
normas, valores e instituições da democracia política e, de outro, os da 
sociedade pré-industrial aristocrática. Apesar do triunfo da burguesia, o 
processo geral de democratização das instituições foi relativamente lento. A 
flexibilidade e o dinamismo que a industrialização e a urbanização 
impuseram nos hábitos e atitudes, na produção e no consumo, refletiram-se 
tardiamente no sistema político, embora a revolução industrial tivesse 
destruído as bases sobre as quais se assentavam a manutenção e 
continuidade da ordem tradicional, particularmente seu sistema de 
dominação. Valores de tipo aristocrático persistiram mesmo quando a base 
econômica principal da sociedade era dada pela indústria, sendo a burguesia 
a classe economicamente dominante1. 

Face aos valores aristocráticos e burgueses, o proletariado afirmou 
ideais democráticos e uma ética do trabalho, opondo-se concomitante- 
mente aos “ociosos” e aos “ricos”. 

Na Inglaterra, onde a expansão econômica liberal realizou-se com êxito 
nos quadros de uma sociedade ao mesmo tempo notavelmente burguesa e 
aristocrática, parte do radicalismo operário, durante largo período, alimentou-
se na repulsa não só à “exploração” mas também às “desigualdades 
legalizadas”, como indica a popularidade das obras de Tom Paine. “Houve 
períodos, no apogeu do owenismo e do cartismo – escreve Thompson –, em 
que outras tradições tornaram-se dominantes (entre os trabalhadores 
britânicos). Mas depois de cada malogro, o substrato das suposições de Paine 

                                                 
1  Touraine utiliza o termo “sociedade proto-industrial” para designar as sociedades em que 
“a indústria ocupa já um lugar técnica e economicamente importante mas as relações sociais 
permanecem fundamentalmente dominadas por concepções pré-industriais”. A. 
TOURAINE, La Conscience Ouvrière, p. 311. 
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permanecia intacto. A aristocracia era o alvo principal ... Por mais dura que 
fosse a luta sindical contra os empregadores, o capital industrial era 
considerado como fruto da empresa e fora do alcance da intromissão política. 
Até os anos da década de 1880, de um modo geral, foi dentro desse quadro 
que o radicalismo da classe operária permaneceu fixado”2. 

A Revolução Francesa difundiu a crença de que a ascensão da 
burguesia implica necessariamente a abertura do sistema político. Contudo, 
a história da evolução do capitalismo mostrou que a expansão industrial 
pode realizar-se sob os mais diferentes arcabouços institucionais e que a 
democracia representativa não constitui absolutamente o quadro político 
que acompanha necessariamente a industrialização capitalista nas suas fases 
iniciais. Ainda nos casos em que essa se deu sob a democracia parlamentar, 
a participação política legitimada das camadas de baixa renda só ocorreu 
depois de passadas as décadas iniciais do processo de acumulação. 

O prosseguimento da industrialização levou paulatinamente à 
mobilização de setores da população até então passivos, à diluição das 
formações estamentais e das instituições aristocráticas e à democratização 
do sistema político. Porém, na maior parte dos casos, as novas classes 
proprietárias – a burguesia industrial especialmente – não propugnaram pela 
abertura do sistema tradicional de poder mas buscaram apoiar-se nele, uma 
vez eliminados certos obstáculos para a sua ascensão e para a expansão das 
atividades comerciais e industriais. A propagação dos ideais igualitários e 
democráticos deveu-se principalmente aos novos grupos emergentes da 
classe média e do proletariado. 

O importante, para a compreensão das atitudes e ideologias da classe 
operaria europeia, foi o descompasso entre, de um lado, o fechamento do 
sistema de Poder, a persistência de valores e instituições aristocráticos e, de 
outro lado, a mobilização da população, o desaparecimento da passividade 
tradicional das massas. A legitimação do sindicalismo e a extensão do 
direito de voto à classe operária, por exemplo, só ocorreram no dobrar do 
século3. Os mecanismos de institucionalização dos conflitos e de 

                                                 
2 E.P. THOMPSON. The Making of the English Working Class, Londres, Pelican Book, 
1968 p. 783. 
3 O sufrágio universal pode ser localizado, na Europa Ocidental, por volta do início do 
Século XX. Nos EUA, contudo, na década de 1830, o voto universal dos homens brancos era 
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participação legitimada dos trabalhadores na política nacional apenas se 
tornaram relativamente difundidos quando a classe operária encontrava-se 
formada nacionalmente, o que implica a existência de um parque fabril 
adiantado, do prisma de sua capacidade de produção e produtividade. 

Na verdade, vendo a questão do ‘angulo tecnocrático, dificilmente 
qualquer “integração” da classe operária teria bases econômicas para se 
efetuar na fase de acumulação de capital. Paul Bairoch mostra como a 
expansão inicial das manufaturas e oficinas realizou-se mediante o 
autofinanciamento e contínuas reinversões. O sistema capitalista, na sua 
fase de expansão, necessitava de altas taxas de lucros4, obtidos através de 
um equipamento rudimentar e da compressão máxima dos salários. 
Dispondo do mercado externo formado pelas colônias e semicolônias, e do 
mercado interno formado das camadas não operárias (durante certo período 
majoritárias no conjunto da população), a classe capitalista não teria 
possibilidades, nem motivos, para transformar seus assalariados em 
consumidores e redistribuir os ganhos de produtividade. A elevação precoce 
dos padrões de consumo dos trabalhadores industriais comprometeria a 
capacidade de reinversão do sistema. Em todos os países de velha 
industrialização, os partidos e sindicatos operários só foram legitimados 
depois de transcorridas muitas décadas do take-off.  Houve uma 
correspondência entre a capacidade de pressão do proletariado e as 
possibilidades redistributivas do aparelho de produção capitalista. Em 
outras palavras: certa participação legitimada das associações operárias na 
vida social e política assim como a melhoria no padrão de consumo dos 
trabalhadores – por mais violentos que fossem os protestos operários – só 
ocorreram quando o sistema econômico já havia alcançado nível de 
produtividade relativamente elevado. Antes dessa fase, apesar do 
radicalismo das ideologias, a força sindical e política das camadas 
trabalhadoras era bastante pequena. A estruturação de uma classe operária 

                                                                                                                 
a norma. Cf. S. HUNTINGTHON. op. cit., Cap. 2: “Modernização Política: América e 
Europa”. Cumpre ressaltar que, na Inglaterra, o sufrágio universal se estabeleceu 
aproximadamente duas décadas antes do que na Europa Continental. 
4 O autor estima que a taxa de lucro na indústria têxtil estaria entre 20 a 30% do capital, tanto 
na França como na Inglaterra em começos do século. Para os Estados Unidos (1951-55), a 
taxa média de lucro, para o conjunto do parque fabril, seria de 12%, antes do pagamento dos 
impostos. Paul BAIROCH, Revolución Industrial y Subdesarrollo, México, Siglo Ventiuno, 
1967 (2 ed.), especialmente o cap. “A Acumulação de Capital”. 
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relativa- mente homogênea, concentrada nas grandes fábricas, organizada 
em sindicatos nacionais e dotada de maior poder de pressão, só ocorreu com 
o predomínio da grande indústria, isto é, quando a taxa de produtividade e a 
tecnologia mais avançada tornavam economicamente viável a elevação dos 
salários reais dos operários sem que a capacidade de reinversão do sistema 
industrial fosse seriamente prejudicada. 

Houve, é certo, em alguns países, ocasiões nas quais os trabalhadores 
assalariados, e as camadas populares de um modo geral, lograram grande 
capacidade de pressão e participação, extemporânea talvez em comparação 
ao nível de desenvolvimento econômico. É o caso da França, explicável em 
parte pela elevada politização dos trabalhadores. Em 1848, e depois em 
1871, as revoltas populares obtiveram êxito, mas de curta duração. Na 
reação que se seguiu, o sistema político voltou a fechar-se e a excluir o 
povo e os trabalhadores. 

Formou-se, assim, nos países europeus de velha industrialização, um 
contexto social bastante peculiar que explica parcialmente a amplitude do 
radicalismo operário e a irradiação das doutrinas socialistas. Em fins do 
século passado, a expansão industrial estava suficientemente avançada, de 
modo a possibilitar a existência de amplas camadas operárias concentradas 
nas grandes cidades e nos ramos industriais mais dinâmicos; no plano 
sindical, os setores mais qualificados dos trabalhadores estavam 
organizados. No conjunto, a classe operária começava a sair do estado de 
miséria e de analfabetismo que dificultavam a participação sistemática nas 
atividades associativas. Por outro lado, diminuíra o imenso reservatório de 
mão de obra barata que constituíra o setor agrícola, ampliando a capacidade 
de barganha dos sindicatos. Em suma, as principais mudanças ocorridas na 
economia e na sociedade favoreciam, a largo prazo, os trabalhadores 
industriais, aumentando seu peso no interior dos países industrializados. 
Porém, numerosas barreiras restringiam o acesso legitimado das camadas 
assalariadas e de suas associações nas disputas eleitorais e na vida política. 
O contexto institucional, cultural e econômico da Europa Ocidental parecia 
corroborar amplamente as teorias proletárias, em especial as análises de 
Marx: formava-se, nas sociedades capitalistas europeias, uma classe 
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operária cuja importância social e capacidade de luta aumentavam 
continuamente mas que continuava marginalizada no interior da sociedade5. 

A situação de exclusão em que viveu a classe trabalhadora durante a 
industrialização do Século XIX, correlatamente a certas distinções de 
natureza estamental, herdadas da sociedade feudal, agiram no sentido de 
marcada diferenciação e separação entre as classes. Favoreceram, nesse 
sentido, a emergência do que se convencionou chamar de subcultura 
operária, à qual se associava um esforço educacional autônomo com 
conotações políticas e “classistas”. 

Assim, as fases iniciais do movimento operário foram assinaladas 
pela tentativa de formação de uma cultura de classe. É desse ponto de vista 
que se deve entender a importância que os militantes operários atribuíam à 
educação dos trabalhadores. Tentavam os dirigentes e ativistas sindicais, 
por meios autodidáticos, ampliar seus conhecimentos e transmiti-los aos 
demais. Procurando suprir as deficiências do sistema escolar da época, 
empenhavam-se em preparar-se teoricamente a fim de poderem oferecer 
uma contrapartida operária ao saber aristocrático, burguês ou religioso. A 
preocupação educacional tinha finalidades políticas, com a criação de 
centros de discussão que serviam de foco de aglutinação e politização dos 
trabalhadores. O autodidatismo não era apanágio dos líderes e teóricos, mas 
hábito bastante difundido entre as camadas mais qualificadas de 
trabalhadores, artesãos geralmente. 

                                                 
5 A democratização dos sistemas políticos, nos começos do século XX, significou um ponto 
decisivo na evolução do movimento socialista europeu. O sufrágio universal, a legitimação dos 
sindicatos e dos partidos operários surge, à primeira vista, como um fruto da pressão da classe, 
como uma vitória dos trabalhadores. Em larga medida, assim foi efetivamente, uma vez que a 
democratização do sistema resultou de contínuos conflitos, do qual o movimento cartista é um 
exemplo. Porém, outros fatores começavam a operar nas sociedades europeias, em especial o 
progresso tecnológico e o aumento da produtividade que possibilitavam a melhoria dos padrões 
de consumo. A maior parte dos teóricos socialistas – fixados em esquemas rígidos de 
interpretação da sociedade capitalista – deu-se conta tardiamente das mudanças que 
começavam a ocorrer. A extensão do sufrágio e a legitimação das associações operárias 
alteraram o quadro político preexistente. As antigas coligações políticas dominantes tiveram 
que ter em conta a presença de forte representação parlamentar socialista. Do lado do 
movimento operário, a socialdemocracia comprometeu-se com as regras do jogo parlamentar. 
O reformismo e o revisionismo desenvolveram-se com a democratização do sufrágio. 
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Referindo-se à Inglaterra, escreve Thompson:  

Trabalhadores, artesãos, lojistas, amanuenses e mestres-escolas 
procuravam instruir-se a si mesmos, individualmente ou em grupo. 
Os livros e instrutores eram frequentemente aqueles sancionados pela 
opinião reformista. Um sapateiro que estivesse aprendendo a ler 
através do Velho Testamento iria continuar através do Age of 
Reason; um mestre-escola, cuja educação pouco ultrapassava as 
homilias religiosas, procuraria Voltaire, Gibbon e Ricardo ... Assim, 
os trabalhadores formavam um quadro da organização da sociedade 
... que era, acima de tudo, um quadro político... Apesar da repressão 
que seguiu o ano de 1819, a tradição de criar tais “salas de leitura de 
jornais” (algumas vezes ligadas a uma livraria radical) continuou 
pelos anos da década de 1820... Nas pequenas cidades e aldeias, os 
grupos de leitura eram menos formais mas não menos importantes6. 

S. Gomper, um dos fundadores da American Federation of Labor, e 
seu presidente por muitos anos seguidos, relata em suas memórias o hábito 
de leituras organizadas existente entre os trabalhadores charuteiros de Nova 
York por volta de 1870:  

Havia também leituras que se faziam na fábrica enquanto se 
trabalhava. Era costume dos charuteiros organizar um fundo para a 
compra de jornais, revistas e livros e, enquanto os outros 
trabalhavam, um de nós era escolhido para ler, mais ou menos 
durante uma hora, ou talvez mais. Depois ... tínhamos uma espécie de 
debate que chamávamos, naquele tempo, de ‘forum trabalhista’ e 
essa prática muito contribuía para desenvolver, entre nós, uma certa 
acuidade em assuntos econômicos de importância7. 

O autodidatismo e os clubes de debates, a preocupação cultural, não se 
restringiam apenas aos trabalhadores anglo-saxões. Referindo-se aos 
anarquistas andaluzes, escreve Hobsbawm: “Os obreiros conscientes eram ... 
mais educadores e propagandistas do que organizadores... Liam e se 
autoeducavam com entusiasmo apaixonante ... Seu maior prazer consistia em 
escrever cartas ou artigos para a imprensa anarquista, em geral cheios de frases 

                                                 
6 E.P. THOMPSON, The Making of the English Working Class, pp. 789 e segs. no capítulo 
“Class Consciousness”. 
7 Samuel GOMPERS, Sindicalismo e Trabalhismo nos Estados Unidos. Autobiografia, Rio, 
Ed. Presença, s/d., pp. 75-6. 
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extensas e de uma torrente de palavras sublimes, glorificando as maravilhas do 
conhecimento científico que haviam adquirido e que estavam propagando”8. 

Dois elementos eram importantes nas elaborações teóricas 
relacionadas a uma “cultura de classe”: a valorização do trabalho 
“produtivo”, isto é, do trabalho manual, do “produtor” que cria as riquezas 
do universo (expropriadas a seguir pelos burgueses) e a ideia de que, em 
oposição ao obscurantismo cultural e à irracionalidade da sociedade 
capitalista, seria possível a criação de um novo mundo, governado pelos 
próprios produtores e presidido pela razão9. 

A produção teórica autônoma, assim como os esforços autodidáticos 
relacionados com o movimento operário, praticamente desaparecem depois 
da I Guerra Mundial. O Século XIX fora o século de ouro de elaboração de 
“sistemas” e de proposições alternativas de reconstrução Social de cunho 
socialista (no sentido amplo do termo). Do ponto de vista doutrinário, o 
Século XX acrescentou pouca coisa. À medida em que o sindicalismo se 
tornava menos ideologizado, as lideranças operárias despreocuparam-se 
com os problemas teóricos gerais e com a elaboração de doutrinas, 
passando a procurar soluções mais exequíveis para os problemas imediatos. 
Por outro lado, o avanço das ciências especializadas expulsou do campo os 
diletantes, operários ou burgueses. 

Além das modificações relacionadas mais diretamente ao progresso 
científico e às condições de elaboração intelectual, outros fatores agiram 
para a destruição do “autodidatismo operário”. Este se relacionava à 

                                                 
8 E.J. HOBSBAWM, Rebeldes Primitivos, cap. V., “Os Anarquistas Andaluzes”. 
9 A preocupação teórica foi comum aos principais dirigentes operários dos mais diferentes 
matizes ideológicos. Quase todos procuravam deixar publicada alguma obra expondo as suas 
concepções da sociedade presente e futura. Naturalmente, a Europa constituía o centro de 
elaboração teórica (e disputa doutrinária). Contudo, em alguns países latino-americanos em 
que o movimento operário e sindical desenvolveu-se cedo, o fenômeno tendeu a reproduzir-
se. Por exemplo, L.E. Recabarren, o dirigente operário chileno, escreveu uma obra 
denominada La Materia Eterna e Inteligente (1917), dedicada a “todos que tenham interesse 
em buscar as razões que mais nos aproximarão da verdade”. Cf. Júlio César JABET, 
Recabarren, Los Orígenes del Movimiento Obrero y del Socialismo Chileno, Santiago, 
Prensa Latinoamericana, 1955. O mesmo tipo de preocupação intelectual e cultural existiu 
também no Brasil – em São Paulo mais precisamente – com os clubes de debates, animados 
por trabalhadores emigrados, anarquistas na maioria das vezes. Cf. Everardo DIAS, História 
das Lutas Sociais no Brasil, São Paulo, Editora Edaglit, 1962. 
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situação peculiar dos trabalhadores no século passado, em especial com a 
situação de marginalidade, que possibilitava a formação de subculturas de 
classe e criava as condições sociais para as “teorias operárias”. 

Em toda parte, o processo de massificação – os meios de 
comunicação e consumo de massas, a extensão do sistema educacional, etc. 
– acarretou o declínio desta subcultura operária que correspondia, de modo 
mais amplo, aos “particularismos classistas” da sociedade europeia. Na 
Europa, o período que vai dos inícios da industrialização ao da massificação 
e ampliação do consumo foi bastante longo em comparação com os Estados 
Unidos e Canadá10. Criou-se nos países europeus um contexto social no 
qual as fronteiras entre as classes foram bem demarcadas. As diferenciações 
decorrentes do modo de inserção no sistema de produção correspondiam 
muito estreitamente a hábitos, padrões e possibilidades de consumo, modos 
de sentir, pensar e agir, atitudes e valores, tipo de vestimenta, de educação, 
de moradia, etc.. Essa correspondência profunda entre a situação do 
trabalhador enquanto produtor e enquanto consumidor, em que a 
subordinação na fábrica implicava a subordinação e a exclusão na 
sociedade, em que ser operário significava uma situação social total, 
embricou o conflito fabril aos conflitos políticos, favorecendo os modos de 
conduta classistas que deram base para a formação dos partidos operários e 
propagação das doutrinas socialistas11. 

As formas concretas assumidas pelo radicalismo operário europeu 
não podem ser entendidas apenas com referência a uma situação de 
marginalização política e social dos trabalhadores no contexto de uma 
cultura aristocrática dominante. A oposição a uma ordem política 
excludente e a sistemas de valores aristocráticos tenderia a produzir, talvez, 
movimentos de tipo democrático, não fosse o quadro econômico de uma 

                                                 
10 Em termos de Rostow, falar-se-ia no “arranco” e no “alto consumo de massas”. Walt 
ROSTOW, Etapas do Desenvolvimento Econômico, Rio, Zahar, 1961. 
11 Almond refere-se, para a Europa continental, a uma “fragmentação da cultura política”. G. 
ALMOND in: S. Sidney Ulmer (ed.). Introductory Readings in Political Behavior, Chicago, 
Rand McNally &. Com., 1961 (Citado da tradução brasileira: “Sistemas Políticos 
Comparados”, Sociologia Política II (vários autores), Rio, Zahar, 1970. O aspecto que nos 
parece fundamental, sem esquecer as influências de outros fatores – como o religioso, por 
exemplo – é que a fragmentação da cultura política se vincula, de modo menos ou mais 
direto, a uma subcultura de classe. 
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industrialização dirigida por uma classe burguesa, visando o enriqueci- 
mento privado nas condições de um mercado competitivo e de reduzido 
intervencionismo estatal12

. 

O socialismo europeu foi um socialismo antiburguês, operário, 
alimentado na oposição à propriedade capitalista. A consciência de classe, 
qualquer que seja sua conceituação, implica a referência, como “polo 
oposto”, ao proprietário dos meios de produção. Ela supõe o modelo liberal 
de desenvolvimento, constituindo o lucro e a vontade de enriquecimento a 
mola principal do crescimento econômico, sendo a propriedade a base do 
prestígio, da riqueza e do poder. 

A história das lutas sociais europeias mostra que a hostilidade ao 
capital e à propriedade privada foi mais intensa nas fases iniciais da 
industrialização, ou seja, justamente na fase da pequena empresa, do 
capitalismo familiar. Observa Mallet que o socialismo do sindicalismo de 
ofício, no plano ideológico, expressava as aspirações de reapropriação dos 
meios de produção de que fora despojado o artesão13. O socialismo marxista 
enfatizará posteriormente a propriedade coletiva dos meios de produção 
mediante a estatização da economia e o controle operário do Estado, 
continuando a tradição de oposição à propriedade, embora perceba a 
inviabilidade da reapropriação direta, pelos próprios produtores, dos 
instrumentos de produção, tal como preconiza o anarcossindicalismo. 

Porém, na medida em que a grande empresa se impunha e as formas 
de administração familiar iam sendo substituídas por outras mais 

                                                 
12 Claro está que o Estado, mesmo nos momentos de maior vigor do laissez-faire, jamais 
esteve inteiramente ausente da economia, principalmente quando se tratava de proteger a 
indústria nacional: “... cada país que se desenvolveu, no curso dos Séculos XVIII e XIX, 
optou pelo protecionismo nas primeiras fases de seu desenvolvimento. A Inglaterra não 
começou a proclamar e a querer impor seu livre-cambismo senão no ano de 1846, no 
momento em que seu avanço sobre os outros países era mais que evidente. A França só 
atenuou seu protecionismo em consequência da vontade expressada em 1860 por Napoleão 
III, protecionismo que, por outro lado, foi restabelecido com a tarifa de 1881. Os Estados 
Unidos inauguraram em 1865, tarifas altamente protecionistas, quando a proteção natural 
constituída pela distância que os separava dos outros países mais desenvolvidos diminuiu em 
consequência dos progressos nas comunicações e na redução dos custos de transportes daí 
resultantes”. P. BAIROCH. op. cit., p. 139. 
13 Serge MALLET, La Nouvelle Classe Ouvrière, Paris, Seuil, 1969, 2ª ed. (Ver 
especialmente o cap. “Syndicalisme et société industrielle”). 
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impessoais, ocupando os administradores profissionais o lugar dos antigos 
proprietários, as ideologias socialistas declinavam e a forma jurídica da 
propriedade foi deixando de ser um ponto importante na motivação da 
militância operária. De modo geral, nota-se a correspondência entre a 
hegemonia da grande empresa e o declínio das ideologias socialistas no 
interior do movimento sindical, como mostra o caso dos Estados Unidos, 
Inglaterra, Alemanha, etc.. 

A comparação entre as orientações operárias predominantes nos 
sucessivos estágios da evolução industrial (tipo de tecnologia, formas de 
administração, modos de organização do trabalho, etc.) sugere a 
correspondência entre, de um lado, o capitalismo competitivo, de empresas 
familiares e, de outro, a difusão de ideologias socialistas entre o proletariado. 

Entretanto, parece discutível relacionar mecanicamente o aparecimento 
das doutrinas operárias com a pequena fábrica, considerando apenas os 
fatores forma da propriedade e de gestão. A passagem da empresa familiar 
para a grande sociedade anônima não se efetuou sem que outras mudanças 
ocorressem tanto no modo de organização e na técnica de produção como na 
sociedade industrial no seu conjunto (democratização do sistema político, 
difusão de valores igualitários, ampliação do consumo, etc.). As orientações 
valorativas da classe operária não podem ser atribuídas, ou relacionadas, a 
somente uma variável, embora o estudo do movimento operário europeu 
sugira que a propagação do socialismo tenda a encontrar terreno mais fértil na 
etapa da pequena empresa, de gestão familiar, com a correspondente 
tecnologia e tipo de qualificação da mão de obra. 

A maximização do radicalismo operário e a emergência de condutas 
“classistas” parecem ocorrer quando a gestão familiar e a organização 
profissional do trabalho são coetâneas com estruturas de dominação política 
pré-industriais, de tipo aristocrático. 

As formas clássicas do capitalismo liberal, de pequena empresa e 
tecnologia rudimentar persistiram mais tempo na Europa, particularmente 
na França, em razão, em parte, do ritmo relativamente mais lento da 
evolução tecnológica nas fases iniciais da industrialização. 

A expansão inicial do sistema capitalista efetuou-se sem 
modificações técnicas de grande vulto. Não se trata de subestimar os efeitos 
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de certas descobertas e de sua aplicação na indústria, tal como a spinning 
jenny de Hargreaves, do tear hidráulico de Arkwright, da mula de 
Crompton, enfim de todas as invenções que se associam à revolução 
industrial. Porém, mesmo no setor de fiação e tecelagem, as descobertas 
foram aplicadas lentamente e não foram responsáveis pelo aumento da 
produção que se verificou. Segundo Bairoch, antes da invenção de 
Arkwright, a produção de fios de algodão da Inglaterra, em trinta anos, 
havia aumentado em 117%14. Embora na produção siderúrgica o progresso 
tivesse sido mais rápido, Dobb observa que: 

os ofícios de acaba- mento de metal estavam muito atrasados. A 
indústria de pregos do Slack Country’, nos anos seguintes a 1830, 
via-se em grande parte ainda em mãos de pequenos mestres e em 
pequenas oficinas e assim continuava, em grande parte, até os anos 
seguintes a 1830 ... Na fabricação de canhões, joalheria, fundição de 
bronze, selaria e arreamento, os anos seguintes a 1860 
testemunharam ainda uma coexistência notável de processos de 
produção, altamente subdivididos, com a pequena unidade de 
produção e o dono da oficina distribuindo o trabalho aos artesãos que 
trabalhavam em suas casas. Em 1851, a malharia se baseava 
predominantemente nos sistemas de pequenos mestres-artesãos 
empregados pelos malheiros capitalistas num sistema de distribuição 
do trabalho em casa...15 

A revolução ocorrida fora de caráter social mais do que técnico. A 
persistência de um modo de realização do trabalho de tipo artesanal sob 
novas condições jurídicas permite explicar, em larga medida, as aspirações 
socialistas e a hostilidade à classe capitalista nascente. Para os 
trabalhadores, a classe proprietária, composta às vezes de mercadores-
capitalistas, era uma classe de parasitas do trabalho alheio, que não exercia 
nenhuma função necessária no processo de fabricação. 

Do ângulo da organização do trabalho, a produção manufatureira 
estava baseada na utilização de instrumentos rudimentares, polivalentes, 
operados por trabalhadores qualificados, possuidores de um ofício. 
Touraine denomina este período de sistema profissional do trabalho:  

                                                 
14 P. BA1ROCH, op. cit. p. 19. 
15 Maurice DOBB, A Evolução do Capitalismo, Rio, Zahar, 1963, cap. “A Revolução 
Industrial e o Século XIX”, passim. 
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A empresa não tem uma verdadeira unidade; é apenas a coexistência de 
dois mundos: o da fabricação, no qual o operário qualificado possui 
ampla autonomia de decisão, e o mundo da administração, inteiramente 
reservado, na quase totalidade dos casos, à iniciativa patronal16

.  

O trabalhador possuía ampla margem de iniciativa na organização de 
seu trabalho, na realização das tarefas e escolha dos procedimentos a serem 
adotados. Nas palavras de Taylor, tratava-se de um sistema baseado no 
“estímulo” e na “iniciativa”: estímulo pecuniário do proprietário e iniciativa 
do operário17

. 

O papel da gerência, na organização da produção, era pequeno. Nas 
condições de uma divisão do trabalho ainda pouco desenvolvido, o operário 
– individualmente ou em pequenas equipes – era o verdadeiro fabricante. 
Na fase em que a produção, mesmo nas condições de uma comercialização 
capitalista, possuía fortes componentes artesanais, o trabalhador 
qualificado, auxiliado por aprendizes, era capaz de produzir sozinho uma 
dada mercadoria, segundo as especificações que lhe eram fornecidas pelo 
patrão. Porém, o resultado de seu trabalho já não lhe pertencia. Uma vez 
que o trabalhador habitualmente conhecia os preços do material utilizado e 
da mercadoria comercializada, a percepção do lucro açambarcado pelo 
capitalista era muito visível, e alimentava os ideais de uma economia 
dirigida pelos próprios produtores. 

Durante longos anos, a produção capitalista continuou amplamente 
baseada em procedimentos técnicos bastante semelhantes aos que 
vigoravam na época artesanal. Porém, os trabalhadores “produtores” já se 
encontravam submetidos ao domínio do capital, já tinham perdido o fruto 
do seu trabalho e já estavam sujeitos às crises cíclicas de desemprego, à 
disciplina do proprietário, aos baixos salários, às más condições e às longas 
jornadas de trabalho. 

O progresso na tecnologia industrial afetou a composição profissional 
da classe, as funções da gerência e da administração, a percepção que o 
operário tinha da empresa assim como suas atitudes face ao trabalho. 

                                                 
16 Alain TOURAINE, “La Organización Profesional de la Empresa”, in: G. Friedmann e P. 
Naville, (eds.) Tratado de Sociologia del Trabajo, vol. I, p. 384. 
17 Frederic W. TAYLOR, Princípios de Administração Científica, S. Paulo, Atlas, 1966,(1ª 
ed. americana: 1911). 
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Especificamente, o parcelamento das tarefas e a desqualificação 
profissional agiram no sentido da destruição da “consciência de produtor”. 
O operário, como observa Naville, “já não tem relações diretas com o 
produto e não reconhece claramente a utilidade social de seu ato”18. Mallet, 
por sua vez, põe em relevo as relações existentes entre as formas de ação da 
classe operária e as mudanças na tecnologia e na composição sócio-
profissional dos trabalhadores: “Entre os operários profissionais 
(qualificados), a ‘consciência de classe’ caracteriza-se, ao mesmo tempo, 
pela dupla consciência de ser explorado e produtor de riquezas”. Entre os 
trabalhadores semiqualificados, especializados em tarefas simples, “a 
consciência de classe se baseia fundamentalmente no sentimento de 
exploração, e este é entendido como expressão de uma desigualdade na 
distribuição de riquezas”19. 

A história do movimento operário oferece muitas evidências no 
sentido do relacionamento entre a tecnologia inicial do processo de 
industrialização, a composição profissional do proletariado, de um lado, a 
difusão de um tipo de ideologia coletiva e de formas de ação direta, de tipo 
anarcossindicalista, de outro lado. Foi nos países em que a pequena 
indústria, a propriedade e a gestão familiar perduraram por mais tempo 
(França, Itália, Espanha) que as ideologias de tipo anarcossindicalista 
tiveram mais difusão e persistência20. Na Inglaterra, Bélgica, Alemanha, por 

                                                 
18 P. NAVILLE e P. ROLLE, “La Evolución Técnica y sus Repercusiones en la Vida Social” 
in: G. Friedmann e P. Naville (eds.): Tratado de Sociologia del Trabajo, I vol., p. 353. No 
mesmo sentido observa E. Chinoy, em estudo sobre trabalhadores americanos de uma fábrica 
de automóveis: “Embora os operários da indústria automobilística, como muitos outros 
operários industriais, possam reconhecer o produto final para o qual contribuem, sua 
participação é tão pequena em consequência da divisão do trabalho, e tão insignificante em 
consequência da substituição da habilidade manual por máquinas, que os laços psicológicos 
entre o operário e o produto são tão tênues que podem ser considerados sem significado”. 
Ely CHINOY, Auto. mobile Workers and the American Dream, Boston, Beacon Press, 1955, 
p. 85. Ver também, sobre os reflexos do trabalho parcelado sobre os operários, Robert 
GUEST e Charles WALKER, The Man on the Assembly Line, Massachussets, Harvard 
University Press, 1952. 
19 Serge MALLET, op. cit., p. 63 (sublinhado no original). 
20 O anarquismo, nos países eslavos, não chegou a ter a mesma influencia sobre os 
trabalhadores e sobre os sindicatos que alcançou nos países latinos, principalmente Espanha 
e França. Foi mais um “anarquismo individualista” do que um “anarcossindicalismo”. 
Bacunine e Kropotkine militaram a maior parte de sua vida fora da Rússia. Somente após a 
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exemplo, onde a grande indústria se estabeleceu mais cedo, a influência do 
anarquismo foi menor e logo desapareceu, cedendo lugar aos partidos de 
tipo trabalhista ou socialista. A pequena indústria, na qual a organização do 
trabalho continua amplamente baseada nos trabalhadores qualificados, nos 
ex-artesãos transformados em assalariados, favorece tanto as doutrinas que 
defendem a gestão operária como as táticas que enfatizam as ações diretas e 
a importância das minorias militantes21. 

Na medida em que as funções patronais concentram-se na 
comercialização do produto e no fornecimento do capital, a administração 
da oficina parece acessível aos trabalhadores, que podem prescindir do 
proprietário. Porém, quando a grande empresa, com sua complexidade 
organizatória e técnica se impõe, e a administração geral da produção 
requer habilidades e treinamentos especializados, tornando-se ao mesmo 
tempo atividades essenciais para o seu funcionamento e inacessíveis para os 
trabalhadores das linhas de montagem e das oficinas, as funções de gestão e 
administração tornam-se “produtivas”. As soluções de tipo anarquista 
revelam-se cada vez menos exequíveis e menos capazes de motivar formas 
de militância operária. 

O anarcossindicalismo por outro lado, só conseguiu certa expressão 
nos países de “tradição burocrática”, de Estado centralizado e onipresente 
onde, como dizia Marx referindo-se à França, o “Estado enfeixa, controla, 
regula, superintende e mantém sob tutela a sociedade civil, desde suas mais 
amplas manifestações de vida até suas vibrações mais insignificantes, desde 
suas formas mais gerais de comportamento até a vida privada dos 
indivíduos”22. Pode-se entender certas formas de protesto anárquico dos 
trabalhadores como uma reação a Estados burocráticos e a situações de 
fechamento do sistema político que exclui as camadas pobres e veda suas 
associações. Em tal contexto, a violência súbita, a “ação direta”, constituem 

                                                                                                                 
Revolução de 17, o anarquismo conheceu um efêmero período de expansão, que terminou 
com a repressão de Cronstadt, em 1921. O movimento guerrilheiro de Makhnó, na Ucrânia, 
chegou a ser um movimento de massas, antes de ser liquidado pelos “comunistas 
autoritários”. Entretanto, sua base foi essencialmente agrária, formada por camponeses 
pobres e não por operários. Cf. Daniel GUÉRIN, Anarquismo, Rio, Ed. Germinal, 1968. 
21 Cf. as observações de Touraine e Mottez sobre os relojoeiros do Jura in: “Classe Operária 
e Sociedade Global”. 
22 K. MARX, O 18 Brumário de Luís Bonaparte, Rio, Vitória, 1956, p. 51. 
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modos de expressão que substituem as negociações coletivas de um 
sindicalismo estável e legitimado. Mas as condições ideais para a expansão 
do anarquismo parecem se criar quando se conjugam, no plano político. 
Estados burocráticos e autoritários e, no plano econômico, a pequena 
oficina. Nos países em que a grande fábrica logo substituiu a oficina, o 
reformismo – de origem marxista ou não – triunfou sobre o 
anarcossindicalismo. 

É possível, ademais, considerar a influência da tecnologia sobre as 
orientações operárias não apenas do ponto de vista de seus efeitos sobre o 
tipo de tarefa, das relações entre o operário e a empresa, da composição 
profissional da força de trabalho, etc., mas também de um ponto de vista 
mais amplo, isto é, de seus efeitos sobre a importância social das camadas 
operárias no interior da sociedade. 

Os estudos contemporâneos, principalmente aqueles voltados para os 
problemas da industrialização nas áreas subdesenvolvidas, vêm chamando a 
atenção para a dificuldade de abertura de novos empregos industriais e 
absorção de mão de obra nas condições da utilização de uma tecnologia que 
se convencionou chamar de capital-intensive. É claro que a questão passou 
despercebida aos analistas e participantes dos movimentos sociais do 
Século XIX e começos do século atual. A comparação do processo de 
industrialização europeu com o de países que iniciaram tardiamente o 
desenvolvimento econômico (e também a análise da industrialização 
contemporânea dos países desenvolvidos da própria Europa e América do 
Norte) permite captar melhor os efeitos da tecnologia não apenas sobre a 
criação de empregos mas sobre o papel e influência da classe operária nos 
países de “antiga” e “nova” industrialização23. 

Apesar da elevação da produtividade, grande parte do aumento da 
produção registrado no início do crescimento europeu deveu-se ao 
acréscimo de novas unidades fabris e à consequente ampliação da força de 
trabalho empregada24

. 

                                                 
23 Uma análise das características da antiga e da nova industrialização encontra-se em 
Gláucio D. SOARES, “A Nova Industrialização e o Sistema Político Brasileiro”, Dados, 
Rio, n°. 2/3, 1967. 
24 S. Mallet chama a atenção para o crescimento numérico do proletariado na França: “Em 
1856, a população empregada no setor secundário (indústria e transporte) era de 4.384.000 
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Este processo de industrialização labor-intensive que a Europa 
conheceu, resultou num constante aumento de força de trabalho fabril. Em 
fins do Século XIX, os reduzidos e esparsos grupos de operários se tinham 
transformado numa formidável massa de assalariados, englobando milhões 
de pessoas. Em poucos países do mundo, proporcionalmente, um volume 
tão grande de trabalhadores engrossou as fileiras da classe operária. Apesar 
da imprecisão do termo, pode-se dizer que a Europa foi mais “operária” do 
que os Estados Unidos, no sentido de que a proporção de trabalhadores 
fabris no conjunto da população foi maior. Nos EUA, o setor secundário, 
em termos de absorção de força de trabalho, nunca chegou a se constituir no 
setor mais importante, ao contrário do que aconteceu nos países mais 
industrializados da Europa. 

População empregada no setor secundário e terciário  
em porcentagem do total da população ativa25 

(O número entre parênteses representa o setor terciário) 
 1880 1910 1920 1930 1940 1959 
EUA 24(26) 31(37) 33(47) 31(47) 34(48) 34(57) 
Alemanha 37(20) 40(24) 40(31) 40(31) 41(32) 48(35) 
França 27(25)  33(30) 33(30) 30(33) 38(36) 
Grã-Bretanha 50(37)  49(44) 49(44)  50(46) 
Itália 36(17) 27(18) 29(22) 29(22) 28(24) 38(30) 
Bélgica  46(34) 48(35) 48(35)  47(43) 

O quadro mostra, de um modo geral, o constante retrocesso da 
população do setor primário e o crescimento do terciário. Não caberia, 
entretanto, insistir no que é sabido depois dos trabalhos de Colin Clark. 
Interessa aqui observar que somente nos países de intensa e antiga 
industrialização a diminuição da população empregada no setor primário se 
deu em benefício do secundário, fazendo com que a proporção de 

                                                                                                                 
pessoas. Porém, excetuando-se alguns grandes centros como Paris e Lion, ela se disseminava 
em inumeráveis pequenas cidades de província. Em 1881, data considerada como o começo 
do período de industrialização maciça, ela era ainda de 4.440.000. Em 1906, em 
consequência de uma progressão constante, ela atingia 6.338.000. Ter-se-á uma ideia da 
importância deste algarismo quando se sabe que, atualmente, a classe operária (mais os 
técnicos da indústria) agrupa 6.862.000 pessoas ativas”. S. MALLET, op. cit., p. 58. 
25 Dados retirados de Jean FOURASTIÉ, “La Distribuición de la Mano de Obra”, Tratado 
de Sociologia del Trabajo, vol. I, p. 219. As porcentagens para a Alemanha dos anos de 
1940 e 1959 referem-se à República Federal Alemã. 
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trabalhadores fabris no conjunto da população se tornasse elevada. Nos países 
latino-americanos, por exemplo, o setor secundário não tem revelado a 
mesma capacidade de absorção de mão de obra. Nota-se mesmo, em termos 
relativos, a diminuição da proporção de trabalhadores empregados no setor26. 

Nos países europeus, a classe operária se transformou numa parte 
importante da população mas, se continuarem persistindo as atuais 
tendências tecnológicas, o fenômeno não mais se repetirá em qualquer outra 
parte do mundo. Nos países de antiga industrialização, a proporção de 
operários continuará a decrescer e, nos países subdesenvolvidos, o 
proletariado persistirá como uma parcela minoritária da população, ainda 
que o desenvolvimento assuma ritmo mais rápido e mais intenso, 
ocasionando um aumento do número absoluto de operários. 

O tipo de tecnologia do século passado favoreceu indiretamente a 
expansão dos partidos socialistas ao ampliar a classe operária no decurso do 
desenvolvimento27. A política eleitoral da socialdemocracia, a partir da 
democratização do sufrágio, esteve calcada na ideia do contínuo 
crescimento da classe operária, na crença de que essa classe – bastante mais 
homogênea do que atualmente – iria se constituir, com a proletarização da 
pequena-burguesia e dos camponeses, na quase totalidade da população e, a 
socialdemocracia, no seu partido28

. 

Os progressos da tecnologia industrial, em especial a automação depois 
da II Guerra, reverteriam as tendências que vigoraram durante longos decênios 
de industrialização. Porém, antes que isso acontecesse, elas acarretaram a 
formação de uma classe operária mais numerosa, profissionalmente mais 
homogênea e culturalmente mais coesa do que em qualquer outro país. 

                                                 
26 Cf. Fernando Henrique CARDOSO e José Luiz REYNA, “Industrialização, Estrutura 
Ocupacional e Estratificação Social na América Latina” in: Fernando Henrique Cardoso, 
Mudanças Sociais na América Latina, São Paulo, Difusão Européia do Livro, 1969. 
27 Essas tendências, naturalmente, estão esquematizadas. Os partidos socialistas não recrutavam 
seus eleitores somente entre os trabalhadores e nem esses votavam unicamente nos partidos 
socialistas. Além disso, os operários, do ponto de vista ideológico e organizatório, nunca 
agiram sempre como um bloco, como atestam as organizações sindicais e políticas rivais. 
28 Houve vozes discordantes da ortodoxia dominante. Berstein, ao desencadear a 
controvérsia “revolução vs. revisionismo”, percebeu bastante cedo as novas tendências que 
despontavam na evolução do capitalismo. E. BERSTEIN, Socialismo Evolucionário, Rio, 
Zahar, 1964, (1 ed. 1899). 



64 
 

Do prisma das análises das ações e ideologias operárias, cumpriria 
examinar também outras circunstâncias que cercaram o processo de 
formação da classe operária europeia, especialmente o modo como milhões 
de indivíduos sofreram o avanço do capitalismo. Em nenhum outro 
continente a industrialização foi vivenciada tão dolorosamente por tantas 
pessoas, em nenhuma outra parte do mundo o processo de formação da 
classe operária foi tão dramático. Conjugaram-se, de um lado, a natureza do 
sistema técnico da produção, o modo de organização do trabalho, e de 
outro, um processo de mudança descontrolado, que destruiu um modo de 
vida e de relações sociais secularmente estabelecido. 

Não seria o caso de insistir nas más condições de moradia dos novos 
bairros operários, no ritmo estafante das longas jornadas de trabalho, na 
inexistência de leis sociais, nos baixos salários, nos períodos de 
desemprego. A monografia de Engels29 constitui, ainda hoje, o quadro 
clássico da situação operária na emergência do capitalismo liberal, apesar 
de que a tese da deterioração do padrão de vida dos trabalhadores na fase de 
início da industrialização seja, às vezes, posta em discussão. Ashton, por 
exemplo, para o caso da Inglaterra, julga que, no conjunto, a situação 
melhorou nos primeiros anos do Século XIX:  

Embora seja certo que, para 1831, o custo de vida tenha crescido em 
cerca de 11% em relação a 1790, não é menos certo que os salários 
urbanos, na mesma época, aumentaram em mais de 43% ... O regime 
alimentar dos trabalhadores certamente melhorou: a farinha de trigo 
substituiu o centeio e a aveia, e a carne, que tinha sido escassa, se 
converteu juntamente com o centeio e a batata, no prato principal do 
artesão30. 

Hobsbawm, de modo contrário, trabalhando com dados referentes à 
mortalidade, saúde, desemprego e consumo, conclui que não há base sólida 

                                                 
29 A primeira edição é de 1845. No prefácio escrito em 1892, o próprio Engels reconhecia 
que ocorrera uma melhora nas condições de vida dos trabalhadores ingleses: leis sociais, 
reconhecimento das trade-unions, extensão do sufrágio, etc.. Porém, atribuía a melhora 
ocorrida ao monopólio industrial britânico, condenado a desaparecer com o avanço da 
concorrência alemã e americana. Ver: La Situation des Classes Laborieuses en Anglaterre, 
Paris, Ed. Costes, 1933. 
30 T. S. ASHTON. La Revolución Industrial (1760-1830), México, Fondo de Cultura 
Económica, 1964, pp. 163-4. 
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para se aceitar a tese da elevação nos padrões de vida do conjunto das 
camadas trabalhadoras, enquanto há, pelo contrário, fortes evidências em 
favor das teses clássicas de um declínio. Mais precisamente, na opinião de 
Hobsbawm, durante a maior parte do Século XVIII o nível de vida da 
população teria aumentado e só teria começado a decair a partir de 1780. A 
tendência ao decréscimo só teria se alterado depois de 184031. 

Mais recentemente, Deane chega a conclusões semelhantes às de 
Hobsbawm. Segundo ele “... se levarmos em consideração as más safras, a 
população crescente, as privações de uma guerra e a depressão ocasionada 
pela deslocação econômica do após-guerra, podemos concluir de maneira 
razoável que, no cômputo geral, os padrões de vida médios tendiam a cair e 
não a subir” (entre 1780-1820). Para o período que vai de 1820-1840 as 
evidências, numa ou noutra direção – sempre de acordo com Deane – já não 
seriam tão sólidas. Somente a partir de 1840 é que as informações 
disponíveis indicam, de modo mais incontestável, uma elevação geral e 
relativamente substancial nos padrões de consumo32. 

Como quer que seja, parece indiscutível que os aspectos negativos 
decorrentes da emergência do capitalismo industrial na Europa não 
encontram equivalência com nenhuma outra parte do mundo, seja de 
industrialização ligeiramente posterior, como a da América do Norte, seja 
de industrialização recente nas regiões do Terceiro Mundo. 

Os traços comuns do desenvolvimento europeu derivam do fato de se 
tratar de um processo de industrialização conduzido por uma classe 
burguesa em regime de economia de mercado e de laissez-faire. O 
crescimento econômico foi procurado mediante um esforço de exploração 
máxima da força de trabalho, desorganizada sindicalmente e desprotegida 
socialmente durante longo tempo. Em segundo lugar, efetuou-se no interior 
de sociedades dominadas por valores aristocráticos e sob um sistema 
político que excluía os trabalhadores e as camadas pobres do “direito de 
cidadania”33. Em terceiro lugar, baseou-se numa tecnologia que permitiu a 

                                                 
31 E. J. HOBSBAWM, Labouring Man, cap.: “The Bristish Standard of Living, 1790-1850”. 
32 P. DEANE, A Revolução Industrial, Rio, Zahar, 1969, p. 283. 
33 No sentido de Marshall: “... se sustentarmos que no Século XIX, a cidadania na forma de 
direitos civis era universal, os direitos políticos não estavam incluídos nos direitos de 
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formação de uma ampla e relativamente homogênea camada de 
trabalhadores fabris, favorecendo a emergência das doutrinas de 
reorganização social e de negação do sistema capitalista, criando as 
condições de possibilidades para o êxito relativo dos diferentes partidos de 
base social operária. 

De modo esquemático, de acordo com a exposição precedente, os 
principais fatores que parecem determinantes das feições particulares 
assumidas pelo movimento operário europeu poderiam ser assim 
sintetizados: 

1. O desenvolvimento industrial, em razão de sua extensão e 
tecnologia labor-intensive, criou uma classe operária numerosa e interna- 
mente homogênea do ponto de vista de sua composição profissional; 

2. Socialmente, a força de trabalho foi buscada seja entre antigos 
setores artesanais, seja entre a pequena-burguesia urbana, seja – geralmente 
quando a grande indústria ganhou impulso – entre camponeses. Qualquer 
que seja, no entanto, a origem da mão de obra, a incorporação à vida fabril 
significou antes um rebaixamento do que uma ascensão na escala social e 
foi sentida negativamente pelos trabalhadores; 

3. Politicamente, durante quase todo o transcorrer do século passado, 
o acesso ao sistema de decisões esteve fechado aos grupos de trabalhadores; 
a legitimação da participação política e sindical da classe ocorreu quando a 
industrialização encontrava-se relativamente avançada e os trabalhadores já 
constituíam amplos setores da população; 

4. Correlatamente, o Estado esteve praticamente ausente do processo 
de industrialização e das questões sociais; na área trabalhista, sua 
intervenção foi geralmente de natureza antissindical; 

5. O crescimento econômico decorreu do livre jogo do mercado e dos 
esforços de enriquecimento privado das novas camadas empresariais. O 
papel de outros grupos sociais não ligados diretamente à economia 
(tecnocratas, militares, intelectuais, etc.) foi relativamente sem expressão; 

                                                                                                                 
cidadania. Constituíam o privilégio de uma classe”. T. H. MARSHALL, Cidadania, Classe 
Social e Status, Rio, Zahar, 1967, p. 69-70. 
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6. Culturalmente, a persistência de instituições e normas de natureza 
aristocrática entrou em conflito com os valores democráticos e igualitários 
que tendiam a surgir com o prosseguimento da industrialização e 
urbanização, aprofundando os conflitos entre as classes; 

7. Os recursos necessários para o desenvolvimento econômico 
originaram-se basicamente do próprio setor industrial, dada a pequena 
influência dos capitais estrangeiros e dos reinvestimentos agrícolas. As 
disputas entre as potências industriais europeias pelo controle dos mercados 
estrangeiros acentuou os esforços na direção da racionalização da produção 
industrial, da intensificação do ritmo de trabalho e da exploração máxima 
da força de trabalho. 

8. Em todos os países, as associações operárias se afirmaram em 
oposição ao poder econômico e político, resultando sua legitimação da ação 
autônoma dos grupos de trabalhadores e não do patrocínio do Estado ou de 
outras “elites industrializantes”. 

A partir daí, e mais abstratamente, as seguintes variáveis parecem 
particularmente relevantes para a análise do movimento operário em outros 
contextos nacionais: 

1. A importância assumida pela indústria no sistema econômico e a 
natureza dos procedimentos tecnológicos que determinam, mais 
diretamente, o volume da mão de obra empregada e, consequentemente, o 
peso social da classe no conjunto da população; a estrutura profissional do 
proletariado, o nível de qualificação, os salários, a concentração em grandes 
ou pequenas empresas, no meio rural ou em grandes cidades, etc.; 

2. A origem social da força de trabalho (artesãos, trabalhadores 
agrícolas, pequena-burguesia urbana, etc.) e sua situação social e 
econômica na fase anterior à sua inserção no sistema capitalista; 

3. O sistema político, menos ou mais sensível ou aberto às pressões 
ou participação dos trabalhadores; o nível e o tipo de participação das 
associações operárias nas decisões do Poder e o modo como a obtiveram; 

4. O papel do Estado no processo de desenvolvimento, o tipo e o 
grau de sua intervenção na vida econômica e social, nos assuntos 
trabalhistas e conflitos industriais; 
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5. A importância das diferentes elites ou grupos sociais na política 
econômica e na orientação do desenvolvimento; sua influência e 
participação nas decisões; 

6. As ideologias e valores dominantes na sociedade e entre diferentes 
camadas sociais; 

7. A origem dos capitais e recursos utilizados para o desenvolvi- 
mento (setor industrial interno, privado ou estatal, investimentos 
estrangeiros, capital comercial ou agrícola); 

8. Modo de constituição das associações operárias, natureza dos 
obstáculos existentes para sua expansão e consolidação. 

Seria ocioso insistir que os fatores acima foram detalhados para fins 
de análise e que, nas diferentes etapas, entrelaçaram-se produzindo 
situações concretas variadas. Isoladamente, os rumos do sindicalismo e do 
movimento operário, julgados em escala nacional, não podem ser 
imputados à ação de uma única variável. Ademais, os fatores discriminados 
não são exaustivos. O exame de situações particulares deve ter em conta 
outras variáveis34. Julgamos, porém, que as apontadas anteriormente, do 
prisma de sua contribuição para a análise histórica e global do sindicalismo 
e das condutas operárias em diferentes países, são as mais significativas. 

Sociedade de Massas e Sindicalismo 

Comparado o sindicalismo atual com o do passado, dois aspectos 
parecem sobressalentes na sua evolução: de um lado, o aumento do poderio 
das organizações operárias, medido pelo número de membros, recursos 
financeiros, controle sobre as condições de trabalho, participação nas 
decisões nacionais e, de outro lado, o declínio do radicalismo, das 

                                                 
34 JOSEPH A. RAFFAELE (Labor Leadership in Italy and Denmark) apresenta outros fatores 
que considera importantes para a análise de diferentes “sistemas trabalhistas” (labor systems): 
1) Diversidade de padrões sociais entre operários, líderes sindicais e empregadores; 2) 
Diferenças de orientações valorativas; 3) Diferenças de atitudes com relação aos sindicatos; 4) 
Diferenças nas atitudes com relação ao conflito; 5) Características das relações entre 
empregados e empregadores; 6) Diferenças nas motivações dos líderes sindicais ao aderirem ao 
movimento operário; 7) Diferenças na percepção que as lideranças operárias têm de seus 
papéis; 8) Diferenças na apresentação das organizações que competem pela liderança dos 
trabalhadores; 9) Diferenças de êxito; 10) Diferenças de características da força de trabalho. 
Para maiores especificações, ver o capítulo “Conclusions and Implications”. 
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concepções milenaristas de reconstrução social, da violência nos conflitos e 
das ideologias operárias. Não seria preciso dizer que essas mudanças, que a 
história mostrou não serem mutuamente excludentes, não resultaram de 
uma evolução linear do sindicalismo e dos partidos operários europeus. O 
processo foi bastante longo e complexo, repleto de avanços e recuos que 
possibilitam encontrar, no presente aqui e ali, exemplos da persistência do 
“velho radicalismo operário” que mantém acesa, em certos meios 
intelectuais, a crença na natureza revolucionária da classe. 

Um rápido esboço da situação atual do sindicalismo nos países 
industrializados mostraria que nenhuma organização sindical importante 
tem, de fato, suas ações orientadas por concepções revolucionárias que, no 
passado, constituíram poderosos apelos para a militância operária. O 
declínio das ideologias revolucionárias foi paulatino e dependente de um 
conjunto de circunstâncias que variou de um país para outro. As 
associações operárias tentaram conciliar, por longo período, uma concepção 
revolucionária da classe, desarquivada nos momentos de conflito, com uma 
prática reformista, dirigida para a obtenção de vantagens imediatas e 
desvinculadas de uma concepção global de remodelação social e de luta de 
classes, cujo fim último seria a instauração de uma sociedade socialista e a 
abolição do patronato. 

Esta evolução não se efetuou sem tensões e conflitos no interior do 
sindicalismo e dos partidos operários, tanto mais acirrados quanto mais 
vigorosas tinham sido as ideologias revolucionárias anteriores35. 

O declínio das ideologias proletárias revolucionárias se deu, quer 
pelo desaparecimento das organizações orientadas por concepções de luta 
de classes na competição com outros agrupamentos majoritários mais 
moderados36, quer pela progressiva “acomodação” de partidos e sindicatos 
outrora mais radicais, quando eram majoritários37

. 

                                                 
35 O processo foi mais difícil e repleto de crises, Por exemplo, na socialdemocracia alemã (as 
polêmicas entre Kautsky, Berstein, Rosa Luxemburgo, etc.) do que na Inglaterra onde o 
Labour Party, desde o início, se constituiu como um grupo de pressão e os partidos mais 
radicais (como a Federação Social- -Democrata) foram extremamente fracos e sem grande 
influência entre a massa de trabalhadores. 
36 Este foi, por exemplo, o caso, nos Estados Unidos, do desaparecimento do IWW e da 
predominância da AFL. O surgimento do CIO, em 1936, fez renascer um sindicalismo 
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A lenta adaptação das associações operárias para a luta “dentro do 
sistema” ganhou impulso com a extensão do sufrágio eleitoral, que abriu 
pela primeira vez possibilidades de uma pressão eficaz por via parlamentar. 
A partir daí, paulatinamente, os partidos e associações operárias foram 
deixando de lado os programas socialistas revolucionários, tal como tinham 
sido pensados nos fins do século passado. 

Assim, por exemplo, na Alemanha, no Congresso de 1963, a DGB 
renunciou ao programa de 1949, abandonando duas reivindicações que 
sempre estiveram no centro das reivindicações socialistas: a nacionalização 
dos meios de produção e a planificação econômica. No novo programa, 
reivindica-se apenas o controle do poder econômico e a coordenação da 
política econômica. As recentes posições assumidas pela central sindical 
acompanharam as mudanças efetuadas no programa do Partido 
Socialdemocrata. O aspecto saliente na nova orientação da 
socialdemocracia alemã é que a abolição da propriedade privada deixou de 
ser sua reivindicação básica. Complementarmente, a planificação 
econômica passou a ser exigida apenas quando necessária (“Concorrência 
sempre que possível; planificação sempre que necessária”)38. 

Na opinião de E. Mandel, estaria havendo uma “renúncia progressiva 
da socialdemocracia a seus objetivos socialistas, mesmo reformistas, e a 
socialdemocratização progressiva dos partidos comunistas europeus”39. A 
responsabilidade pelo abandono das orientações revolucionárias caberia às 
direções operárias tradicionais (socialistas e comunistas):  

                                                                                                                 
agressivo, voltado para a sindicalização dos trabalha- dores da grande indústria mas sem 
ideologia revolucionária. Os observadores de diferentes tendências concordam, no entanto, 
que a burocratização do CIO se realizou muito rapidamente. A fusão, em 1955, entre a AFL 
e o CIO consolidou a predominância de um tipo de sindicalismo que não questiona as bases 
sociais e econômicas do capitalismo americano. 
37 Esse tipo de desenvolvimento foi mais comum na Europa Continental, onde haviam 
predominado os partidos de ideologia revolucionária. Exemplos nesse sentido são fornecidos 
pela evolução da CGT francesa, da socialdemocracia alemã, etc.. 
38 Jeanne PARODI, “Les Doctrines économiques socialistes et l’action syndicale dans le 
mouvement ouvrier allemand d’aujourd’hui”, Sociologie du Travail, julho-setembro de 
1964. No mesmo sentido, ver: Burkart LUTZ, “Les Syndicats allemands au debut des années 
60”, Sociologie du Travail, janeiro- -março de 1964 (Tradução brasileira in: Leôncio Martins 
Rodrigues (org.), Sindicalismo e Sociedade). 
39 E. MANDEL, La Réponse Socialiste au Défi Americain, Paris, François Maspero, 1970, p. 133. 
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Tanto a expansão econômica neocapitalista na Europa como o 
esfacelamento da consciência de classe em certas camadas operárias 
não são o resultado de qualquer automatismo econômico nem da 
força toda pode- rosa e diabólica dos mass-media. Isso ocorreu em 
virtude das capitulações sucessivas das direções operárias 
tradicionais ante a sociedade burguesa40.  

Mandel enfatiza, assim, o papel das lideranças. Outros autores – 
tratando principalmente do caso da França e da Itália, onde as ideologias 
operárias embora em declínio conservam ainda certo vigor – preferem 
considerar, também de uma perspectiva socialista, os efeitos que um 
conjunto de mudanças econômicas e tecnológicas, ocorridas nos últimos 
anos, vêm exercendo sobre a classe operária41. 

Não caberia, no momento, tentar uma avaliação das transformações 
ocorridas nas orientações políticas e sindicais do proletariado europeu, questão 
que coloca muitas interrogações e que, em última instância, diz respeito à 
própria evolução do capitalismo e das sociedades industriais contemporâneas. 
Alguns pontos, no entanto, necessitam ser brevemente enfatizados. 

Em primeiro lugar, o declínio das ideologias operárias não implica o 
enfraquecimento da capacidade de barganha e pressão das organizações 
sindicais42. Mais frequentemente, ocorre o contrário: o fortalecimento das 

                                                 
40 E. MANDEL, op. cit., P. 132. 
41 Ver particularmente: Lucio MAGRI, “O Modelo de Desenvolvimento Capitalista e o 
Problema da Alternativa Proletária”, Bruno TRENTIN, “Os Sindicatos Italianos e o 
Progresso Técnico”, in: Leôncio Martins Rodrigues (org.), Sindicalismo e Sociedade, André 
GORZ, Stratégie Ouvrière et Neocapitalisme, Paris, Seuil, 1964; Le Socialisme Difficille, 
Paris, Seuil, 1967; Roger GARAUDY, A Grande Virada do Socialismo, Rio, Civilização 
Brasileira, 1970; Lelio BASSO, “Democracie et Nouveau Capitalisme”, Les Temps 
Modernes, Paris, setembro-outubro de 1962; Bruno TRENTIN, “Tendances actuelles de la 
lutte de classe et problèmes du mouvement syndical” e Lelio BASSO, “Les Perspectives de 
la gauche européenne”, Les Temps Modernes, Paris, fevereiro de 1967. 
42 No mesmo ano em que a DGB abandonava a reivindicação básica de estatização 
econômica, o sindicato dos trabalhadores metalúrgicos desencadeava uma greve de grande 
envergadura em favor de uma nova política salarial e da redução do tempo de trabalho. Cf. 
Jeanne PARODI, op. cit.. Nas palavras do autor, a greve dos metalúrgicos do Bade-
Wurtemberg, na primavera de 1963, abrangeu mais de 200 mil trabalhadores, “lembrando os 
mais duros conflitos da classe”. Em fins de 1971, nova greve por aumento de salário ocorreu 
nesta região, alcançando cerca de 500 mil trabalhadores e paralisando as principais indústrias 
automobilísticas alemãs. 
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organizações operárias (sindicatos e partidos) se acompanha do 
enfraquecimento do fator ideológico. O que parece ter ocorrido é que a ação 
reivindicatória se apresenta desvinculada de uma concepção totalizante de 
mudança social, no sentido de que essa última não é vista como resultado 
de uma luta final que tem como objetivo a transformação do sistema de 
propriedade, especificamente a abolição da propriedade privada. Não 
necessariamente essa evolução implica o retrocesso dos valores 
democráticos, igualitários e socialistas que, a longo prazo, tendem a se 
difundir e consolidar nas sociedades industrializadas. 

Em segundo lugar, o enfraquecimento das ideologias classistas não 
supõe o desaparecimento do conflito industrial43, das tensões e lutas que 
envolvem os diferentes grupos nas sociedades industriais, ainda que durante 
certos períodos possa ocorrer uma diminuição dos conflitos fabris, tomando-
se a ocorrência de greves como um de seus indicadores mais importantes44

. 

Em terceiro lugar, o declínio do radicalismo operário não está 
relacionado ao desinteresse por parte dos sindicatos pelos problemas 
políticos da sociedade e ao alheamento face às questões relacionadas ao 
desenvolvimento econômico. Isso não significa afirmar uma relação causal 
entre o enfraquecimento das ideologias revolucionárias e a preocupação 
pelos problemas mais amplos da sociedade global. Ambos os fenômenos 
decorrem de um conjunto de mudanças operadas tanto nas sociedades 
industriais ocidentais quanto nas próprias organizações sindicais e políticas 
da classe operária que levaram à sua consolidação, à ampliação de seu 
poder de controle e à participação legitimada em diferentes setores da 
atividade política e econômica. 

                                                 
43 Aron considera que os conflitos, nas sociedades industriais, caracterizam-se 
concomitantemente pela intensificação das reivindicações e pelo enfraquecimento dos 
movimentos revolucionários e da propensão à utilização da violência. Raymond ARON, La 
Lutte de Classes, Paris, Gallimar, 1964. Ver especialmente o capítulo: “De la lutte de classes 
à la satisfaction querelleuse”. 
44 Sobre o assunto, ver principalmente K. G. C. J. KNOWLES, Strikes, a Study in Industrial 
Conflict, Nova York, Philosophical Library, 1952, que apresenta um minucioso estudo 
estatístico das greves britânicas. Para uma análise mais geral da evolução dos conflitos do 
trabalho, ver Jean-René TRÉATON, “Los Conflitos del Trabajo” in: G. Friedmann e P. 
Naville (eds.), Tratado de Sociologia del Trabajo, II vol., e Arthur ROSS, “Les Relations 
professionnelles aux Estats-Unis dans les dix années à venir”, Sociologia du Travail, abril-
junho de 1962. 
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Na medida em que se diluem as bases classistas das orientações dos 
grupos operários, a pressão dos sindicatos e das camadas assalariadas tende 
a se dirigir mais para os aspectos relacionados ao controle das decisões nos 
seus diferentes níveis, para a igualdade de oportunidades, para a 
democratização da participação, como reação às estruturas hierarquizadas e 
burocratizadas das grandes organizações, públicas ou privadas, econômicas, 
políticas e mesmo científicas e educacionais. O eixo do conflito está se 
deslocando do problema da propriedade privada e do lucro capitalista, da 
luta contra a exploração e a miséria para o do controle do Poder e obtenção 
de novas formas de participação45. 

A discussão das características das modernas sociedades industriais – 
sobre as quais as opiniões dos sociólogos e cientistas políticos estão longe 
de convergir – levar-nos-ia muito além dos objetivos do presente trabalho. 
Limitamo-nos, nas páginas que se seguem, à apreciação das variáveis que 
destacamos anteriormente e de seus efeitos sobre as condutas e ações 
operárias na situação atual da Europa Ocidental. 

O primeiro aspecto a ser visto relaciona-se às mudanças na 
tecnologia industrial e seus reflexos sobre a administração das empresas, a 
composição profissional da força de trabalho e, correlatamente, em algumas 
das orientações políticas e valorativas dos trabalhadores. Consideremos 
inicialmente as transformações ocorridas do ponto de vista de seus efeitos 
sobre a consciência operária, as atitudes ante o trabalho, a solidariedade 
profissional e as formas de ação sindical. 

Embora a evolução da tecnologia industrial – com o sistema de 
produção em série – atuasse no sentido do enfraquecimento da anterior 

                                                 
45 A. TOURAINE considera que é mais útil atualmente, para as sociedades altamente 
desenvolvidas, falar de alienação do que de exploração (La Société Post-Industrielle, ver 
especialmente os caps. “La Société Programmée et sa Sociologie” e “Anciennes et Nouvelles 
Classes Sociales”). A. GORZ julga que a luta contra a miséria não pode mais servir de 
fundamento para a luta pelo socialismo (Stratégie Ouvrière et Néocapitalisme). Observa 
Mothé, por sua vez, que “a fome, a exploração, a humilhação que assombraram a classe 
operária durante tantas gerações continuam a ser o quadro ideológico e o modo de expressão 
do proletariado. A maior parte dos aspectos da vida dos trabalhadores se expressam ainda 
nesses termos. Entretanto, constatamos todos os dias que, para o mundo do trabalho, não são 
tanto a miséria ou a inferioridade social que contam mas a alienação no seu sentido mais 
profundo e mais total”. D. MOTHÉ, Militant chez Renault Paris, Seuil, 1965, p. 14. 
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solidariedade operária, organizada em torno do ofício, o aumento numérico 
do proletariado (ao lado de outras mudanças ocorridas no sistema político) 
ampliaram a influência dos trabalhadores no conjunto da sociedade, 
transformando-os numa força eleitoral expressiva, o que implicou o relativo 
deslocamento das ações operárias do interior das fábricas para o da 
sociedade global. Do ponto de vista da consciência operária, as 
transformações assinaladas significam o enfraquecimento da “consciência 
de produtor”. Os novos trabalhadores – inseridos no sistema de produção 
em série e pessimistas quanto às suas possibilidades de alterar o sistema 
técnico e hierárquico a que estão submetidos – tendem a dirigir 
predominantemente suas reivindicações para o terreno de mais consumo e 
lazer (aumentos de salário, redução da jornada de trabalho e do limite de 
idade para a aposentadoria, maior período de férias, etc.). 

Estudo realizado com trabalhadores metalúrgicos franceses ressalta 
que o tipo de atitude predominante entre operários semiqualificados é o de 
“resignação”, embora os autores da pesquisa observem também 
comportamentos de fuga da condição operária e de militância. O 
socialismo, quando aparece, é para esses trabalhadores principalmente “a 
igualdade de oportunidades”, contrastando com a ideia que dele faziam as 
antigas elites operárias. Esta distinção parece importante porque matiza 
diferentes modos de rejeição do sistema industrial que, amiúde, se 
confundem sob a denominação geral de “anticapitalismo”. Valeria a pena, 
apesar de relativamente longa, transcrever a caracterização que os autores 
fazem dos militantes operários do antigo sindicalismo de ofício: 

No seu espírito, a sociedade anticapitalista não se distinguiria pelo 
fato de os filhos dos operários poderem ter, no futuro, oportunidades 
que eram tradicionalmente reservadas aos filhos dos privilegiados, 
nem mesmo pelo fato de que os operários, dotados das capacidades e 
energias necessárias, disporiam, para eles mesmos, das chances de 
chegar à situação e às funções de diretor, de estadista, saindo de suas 
posições e abandonando a oficina onde permaneceriam seus colegas 
de trabalho fixados às suas funções de último executante. O 
socialismo não era, a seus olhos, a sociedade de oportunidades iguais 
para todos. O militante daquela época se dizia: uma vez que sou eu 
que faço o trabalho produtivo e que sou eu, pelo esforço de minhas 
mãos, que asseguro a base material sobre a qual desabrocha a 
verdadeira vida do homem, é a mim que devem pertencer as riquezas, 
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os conhecimentos, o espírito; para mim cabem a direção e a 
administração das oficinas, da fábrica, da economia e da sociedade46. 

O desaparecimento dos antigos ofícios e a preponderância do sistema 
de trabalho parcelado agiram no sentido do enfraquecimento da antiga 
consciência profissional e mudaram o eixo da crítica operária ao sistema 
capitalista. Afetaram, principalmente, a relação entre o operário e o 
trabalho, criando uma atitude instrumental ante o trabalho fabril47. 

No entanto, se a desqualificação profissional e o desaparecimento da 
consciência de produtor debilitaram a coesão interna da classe e tornaram 
mais difícil a aplicação das táticas de ação direta, o aumento da importância 
social e política da classe propiciou melhores condições para a atuação 
eleitoral e para a obtenção de vantagens trabalhistas por intermédio da 
legislação ou da pressão sobre o parlamento e o governo. As concepções 
socialistas passaram a enfatizar mais a estatização, o planejamento, o 
desenvolvimento econômico, a democratização do Estado e a abertura de 
oportunidades do que a gestão da economia pelos próprios “produtores”. 

Os avanços da automação tenderão a acarretar outras modificações 
relevantes na situação sumariada acima, alterando a composição profissional 
da força de trabalho e a imagem tradicional do “proletariado”, criada nas 
fases anteriores da industrialização. Principalmente a automação deverá pôr 
fim a uma tendência que persistentemente acompanhara o progresso da 
tecnologia industrial: a desqualificação do trabalho decorrente do 
parcelamento das tarefas. A proporção de trabalhadores dotados de alta 
qualificação, encarregados da supervisão, manutenção e reparação dos 
equipamentos automatizados tenderá a aumentar. Por sua vez, os problemas 
situados pela automação, com a especialização crescente do equipamento, 
acentuará as tendências na direção de uma integração maior do trabalhador à 

                                                 
46 André ANDRIEUX e Jean LIGNON, L’Ouvrier d’aujourd’hui, Paris, Ed. Gonthier, 
1966, p. 59. 
47 Encontramos esse tipo de atitude entre trabalhadores de uma indústria automobilística de 
São Paulo. Cf. Leôncio Martins RODRIGUES, Industrialização e Atitudes Operárias. Os 
resultados de uma pesquisa inglesa realizada aproximadamente na mesma época sugerem 
que essa orientação “instrumental” é mais geral, relacionada à natureza repetitiva e 
desinteressante das tarefas realizadas pelos operários. Cf. John GOLDTHORPE, David 
LOCKWOOD, Frank BECHHOFER e Jennifer PLATT, The Affluent Worker: Industrial 
Altitudes and Behaviour, Cambridge University, 1970. 



76 
 

empresa, ocasionando modificações nas formas de remuneração e avaliação 
do rendimento (não mais individualmente mas por equipes), mudando o tipo 
de relacionamento entre a administração e os operários, aumentando a 
importância dos grupos de assalariados dos escritórios de estudo e 
planejamento, etc.. O progresso da automação, por outro lado, criará novas 
reivindicações relacionadas mais especificamente à estabilidade no emprego, 
ao salário anual garantido, à avaliação do rendimento, à promoção, à 
participação nos ganhos de produtividade, além de levar ao desaparecimento 
de antigos ofícios, à criação de novas profissões que exigem qualificação 
mais elevada do que nas empresas não automatizadas48. 

As opiniões dos diferentes autores sobre os efeitos da automação nas 
orientações operárias nem sempre são coincidentes. Entretanto, concordam 
geralmente em considerar que, ultrapassados os momentos de sua 
implantação (em que se nota a renovação de reivindicações sindicais 
relacionadas à defesa do emprego e da profissão), a automação deverá 
acarretar uma melhoria nas relações industriais, em razão da menor fadiga 
física, das melhores condições ambientais, dos salários mais elevados, etc.. 
Outros observadores sugerem, por outro lado, que a automação e o 
progresso técnico na indústria poderão conduzir ao aparecimento de um 
novo ativismo sindical, concentrado nos problemas da empresa (um 
“sindicalismo de empresa”) que teria alguns pontos de contacto com o 
velho anarcossindicalismo, tal como o “apoliticismo” e a gestão operária49

. 

Como quer que seja, para os propósitos da presente discussão, 
interessa ressaltar a diminuição da população operária, fenômeno que, de 
fato, não está vinculado apenas ao avanço da automação, mas ao progresso 

                                                 
48 As afirmações relativas à automação estão baseadas principalmente nas seguintes obras: F. 
POLLOCK, La Automación: Sus Consecuencias Economicas y Sociales, Buenos Aires, 
Sudamerica, 1959; G. HARTMANN, Le Patronat, les Salariés et l’Etat face à l’Automation, 
Neuchatel, Ed. de la Baconnière, 1956; S. LILLEY, Automatizacion y Progreso Social, Madrid, 
Taurus Ediciones, 1959; F. C. MANN e L. R. HOFFMAN, Automation and the Worker, Nova 
York, Henry Holt and Co., 1960; P. NAVILLE, “La structure de l’emploi et l’automation”; Paul 
EINZIG, “Automation et relations industrielles”, Conséquences Sociales de l’Automation, 
número do Bulletin International des Sciences Sociales, vol. X, n° 1, 1958, Unesco; H. R. 
BOWEN e G. L. MANGUN, Automação e Progresso Econômico (eds.), Rio, Zahar, 1969; J. 
DIEBOLD, Autámation, the Advent of the Automatic Factory; D. Van Nostrand, 1952. 
49 S. MALLET, op. cit. Ver também do mesmo autor, “Socialism and the New Working 
Class”, International Socialist Journal; n.° 8, abril de 1965, pp. 159 a 161. 
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técnico em geral. Nos principais países industrializados, do prisma do 
número de aderentes, os sindicatos tendem à estagnação50. Para os antigos 
partidos operários europeus, as tendências atuais da tecnologia industrial 
(entre outros fatores) situam novos problemas: a camada social, sobre a 
qual se apoiaram tradicionalmente, tende a se reduzir. A longo prazo, se tais 
partidos pretenderem manter as posições atualmente adquiridas, terão que 
deixar de ser partidos operários para tentar atrair as novas camadas 
assalariadas. Nessa hipótese, deverão perder seu caráter de classe e sua 
ideologia obreirista. Do ponto de vista dos sindicatos, a diminuição da 
população operária deverá acarretar o decréscimo de sua importância na 
sociedade global. A expansão do sindicalismo, para o futuro, dependerá 
grandemente da possibilidade de incorporar os empregados, técnicos e 
white-collars da nova classe média assalariada51. 

Não necessariamente as tendências assinaladas redundarão no 
debilitamento do poder de pressão dos sindicatos operários sobre as 
empresas e o sistema econômico, pois grupos relativamente pequenos de 
trabalhadores, em indústrias altamente sofisticadas do ponto de vista do 
equipamento e de sua organização, podem situar-se em posições altamente 
favoráveis para reivindicar e pressionar as direções das empresas e o 
Estado. Contudo, o peso eleitoral do proletariado industrial deverá diminuir. 

O fenômeno da automação sumariado anteriormente, embora indique 
as tendências prováveis da evolução futura, está longe de ilustrar a 
realidade atual da classe operária dos países desenvolvidos52. A maior parte 
do proletariado fabril continua localizada nos estabelecimentos industriais 
de produção em série, em que predomina o trabalho parcelado, repetitivo, 
realizado por operários semiqualificados. De modo geral, esses trabalhadores 

                                                 
50 “... os efetivos sindicais, que tinham dobrado praticamente entre 1939 e 1955, 
permaneceram, no decorrer dos anos seguintes, a um nível estável, para acusar em seguida 
uma diminuição de 100 a 500 mil membros segundo as estimativas”. Jacques DOFNY, “Os 
Sindicatos Americanos e a Automação”, in: Leôncio Martins Rodrigues (org.), Sindicalismo 
e Sociedade, p. 175. 
51 Estudo relativamente recente sobre a sindicalização de white-collars em diferentes países 
indica que os êxitos sindicais não têm sido de magnitude semelhante aos alcançados na 
organização dos blue-collars. Cf. Adolf STURMTHAL (ed.), Whitte-Collar Trade Unions, 
Chicago, Univ. of Illinois, 1967. 
52 P. Naville refere-se de 6% a 10% de trabalhadores atingidos pela automação.Cf. “Structure 
de l’Emploi et l’Automation”, Bulletin International des Sciences Sociales. 
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continuam a representar a massa de filiados aos grandes sindicatos e de 
eleitores dos partidos socialistas ou comunistas. São, no entanto, 
trabalhadores cujo processo de evolução tecnológica se realiza no sentido 
de seu enfraquecimento enquanto classe, “trabalhadores que não têm a 
Historia a seu favor”. 

As transformações na tecnologia fabril não significam apenas 
modificações na composição profissional da classe e na importância dos 
diferentes grupos operários no interior da classe. Afetam igualmente a 
percepção da empresa enquanto sistema, isto é, a ideia que o trabalhador 
tem de seu papel na produção e das funções da direção. Já ressaltamos que 
o progresso na tecnologia industrial aumenta a importância dos grupos não 
operários no funcionamento geral da empresa (disposição das máquinas e 
postos de trabalho, seleção da matéria-prima, controle da qualidade, estudos 
de mercado, publicidade, cálculos de rentabilidade, pesquisas de novos 
produtos, etc.). Em poucas palavras, a empresa moderna alterou o meio 
sócio-profissional sobre o qual se baseavam as concepções tradicionais de 
“controle operário”, de gestão e de reapropriação dos meios de produção. A 
evolução técnica – pelo menos até a automação – processou-se em 
detrimento da autonomia e da capacidade de decisão do trabalhador, 
aumentando sua alienação e heteronomia e beneficiando a direção, ou 
melhor, a estrutura de autoridade empresarial53. Os órgãos especializados de 
comando tornaram-se insubstituíveis, qualquer que seja a forma da 
propriedade (privada, semiestatal ou estatal). 

A direção se assenhorou de uma funcionalidade, de um saber técnico 
que não mais está ao alcance do simples operário, que sozinho não é mais 
produtivo. No quadro de um sistema hierárquico que se justifica (ou busca 
justificar-se) não mais em razão da propriedade (ou do capital) mas de seus 
                                                 
53 “Nas fábricas racionalizadas, as tarefas repetitivas são estritamente organizadas pelos 
gabinetes técnicos, por meio de uma série de fichas de instrução, imperativas e minuciosas, e de 
dispositivos técnicos obrigatórios (montagens, etc.). No caso dos trabalhadores em cadeia (sobre 
cadeias de montagem e juntura, por exemplo), estas tarefas são particularmente elementares e 
encontram-se especialmente divididas. Quer num caso, quer no outro, não exigem, em geral, 
mais do que uma rápida aprendizagem e, em seguida, um tempo variável de habituação a fim de 
atingirem e manterem o ritmo e o rendimento que os gabinetes determinarem”. G. 
FRIEDMANN, O Futuro do Trabalho Humano, Lisboa, Moraes Editores, 1968, pp. 226-7. Ver 
também, do mesmo autor, Problemas Humanos del Maquinismo Industrial, Buenos Aires, 
Sudamerica, 1956; El Trabajo Desmenuzado, Buenos Aires, Sudamerica, 1958. 
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conhecimentos, de sua “funcionalidade”, a contestação operária à estrutura 
de autoridade da empresa não encontra outra alternativa senão a 
reivindicação da redução da jornada de trabalho, de melhores salários, ou 
seja, de maior lazer e consumo. Daí porque os apelos socialistas clássicos 
tenham seu atrativo diminuído face ao ceticismo dos trabalhadores quanto 
às possibilidades de modificação de um sistema de organização do trabalho 
que tende a se restabelecer mesmo depois dos maiores conflitos54. Daí 
porque o problema da propriedade esteja cada vez menos no centro das 
reivindicações dos trabalhadores pois o sistema hierárquico se mantém quer 
o “patrão” seja o proprietário privado ou o Estado55. 

Galbraith considera que nas “empresas amadurecidas” os interesses 
dos sindicatos tendem a coincidir com o que denomina de 
“tecnoestrutura”56. É possível que as negociações coletivas sejam mais 
facilmente conduzidas quando, na direção, estão os administradores 
profissionais em vez dos proprietários. Contudo, a atenuação do conflito e o 
aumento da “racionalidade” na discussão entre sindicato e empresa já 
vinham ocorrendo mesmo quando predominavam as “companhias 
empresariais”. Não parece, portanto, que as modificações na orientação dos 
sindicatos e dos trabalhadores estejam relacionadas basicamente à ascensão 
da “tecnoestrutura” (supondo que assim seja) mas a modificações mais 
amplas nas sociedades industriais que começaram antes das “companhias 
amadurecidas”. No âmbito da empresa, fator importante parece ser os 
fundamentos da legitimidade dos postos de comando. Desse ângulo, 
inegavelmente, as “companhias amadurecidas” favorecem o lado 
“funcional” e “impessoal” da estrutura de autoridade e debilitam as 
ideologias operárias que se nutriam no meio técnico e social das pequenas 

                                                 
54 Veja-se, nesse sentido, as amargas reflexões de Daniel MOTHÉ sobre a alienação do 
operário, envolvido pela “lógica” e pela “racionalidade” da empresa (e também dos 
aparelhos sindicais) das quais dificilmente consegue escapar. 
55 “As massas assalariadas, estão agora muito menos dominadas pelo sentimento de 
exploração relativamente à propriedade privada dos meios de produção do que pelo 
sentimento de alienação que leva à obediência passiva, à negação das necessidades 
elementares, inerentes à maioria dos indivíduos, de independência e de iniciativa”. Georges 
FRIEDMANN, “Tendencias de Hoy, Perspectivas de Manãna”, in: G. Friedmann e P. 
Naville (eds.), Tratado de Sociologia del Trabajo, I vol., p. 391. 
56 John K. GALBRAITH, O Novo Estado Industrial, Rio, Civilização Brasileira, 1968, 
principalmente os capítulos: “O Sistema Industrial e o Sindicato” – (I e II). 
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oficinas, quando os trabalhadores qualificados (os “operários profissionais 
polivalentes”, na terminologia francesa) estavam no centro da organização 
do trabalho57. As transformações no sistema de trabalho e de funcionamento 
das empresas não eliminam as reivindicações operárias, o antagonismo 
entre os lucros e os salários, entre os que mandam e os que obedecem. 
Porém, alteram as formas de consciência operária, a percepção que os 
trabalhadores têm de seu trabalho, de sua importância no processo de 
produção, assim como sua visão do mundo industrial. Assim fazendo, 
deslocam a ênfase das aspirações e reivindicações operárias. 

As atitudes dos grupos operários ante a empresa e o trabalho fabril são 
afetadas ainda pelo meio social de recrutamento da força de trabalho. No 
passado, o avanço do capitalismo significou a proletarização crescente de 
camponeses, de artesãos e de uma pequena-burguesia independente. Este 
processo chegou ou está chegando ao fim. O setor primário – com ligeira 
exceção para a França e Itália onde os camponeses constituem ainda um setor 
importante embora decrescente da força de trabalho – não mais constitui o 
grande estoque de recrutamento de mão de obra à disposição da indústria. 

Nas condições presentes, as novas gerações de trabalhadores que 
adentrarem a indústria, encontrar-se-ão em posição bastante diferente da de 
seus pais ou avós, com sindicatos estáveis e legitimados, e possuindo um 
conjunto de vantagens sociais (férias, aposentadoria, redução da jornada, 
melhor ambiente de trabalho, salários mais elevados, etc.) inexistente no 
passado. Mais concretamente, dadas as condições atuais de trabalho e os 
níveis salariais das grandes empresas, a incorporação à indústria não deverá 
ter o mesmo sentido de degradação social que significou para as primeiras 
gerações de trabalhadores. Quaisquer que sejam os novos problemas que 
tenha que enfrentar, em razão do progresso técnico ou de outras mudanças 
no interior das sociedades industriais, a nova classe operária disporá de 
melhores condições para fazê-lo. 

Porém, na verdade, as tendências globais de deslocamento da força 
de trabalho não vão na direção da “proletarização crescente” da população 
mas na da formação de novos estratos intermediários, de uma nova classe 
média assalariada que deverá localizar-se principalmente no setor terciário. 
                                                 
57 Cf. A. TOURAINE, “La Organización Profesional de la Empresa” e P.NAVILLE e P. 
ROLLE, op. cit. 

81 
 

As transformações que se operarem nas sociedades desenvolvidas, de 
outro ponto de vista, ao contrário do passado, não serão tão dependentes do 
jogo “espontâneo” das forças de mercado e das ações e reações do 
patronato e dos trabalhadores. As mudanças futuras estarão, em larga 
medida, condicionadas pela ação do Estado e de grupos não propriamente 
econômicos, tais como certas camadas que tiveram sua influência e 
prestígio aumentados no decorrer desses últimos anos (cientistas, técnicos, 
administradores, etc.). Mais precisamente, o desenvolvimento será 
relativamente menos dependente do esforço de enriquecimento privado das 
classes burguesas, o que situa a questão do Poder e do controle do sistema 
político e decisório como um dos problemas centrais das sociedades 
dominadas pelas grandes organizações privadas ou estatais. Para as 
camadas de trabalhadores e para os novos grupos assalariados, trata-se de 
um desafio relativamente recente, cuja resposta não poderá ser encontrada 
na reafirmação de uma ortodoxia doutrinária cuja terapia proclamada no 
passado encontra, no presente, poucas possibilidades de aplicação e, menos 
ainda, de alcançar os resultados esperados. 

Do prisma do estudo do comportamento da classe operária nas 
sociedades contemporâneas, outro fator importante a se ter em conta é a 
incorporação dos trabalhadores a uma economia de consumo de massas 
aliada aos efeitos dos novos meios de comunicação que vêm agindo no 
sentido da corrosão dos particularismos classistas. Como tem sido notado, os 
trabalhadores fora da fábrica tendem a diferenciar-se cada vez menos de 
outras camadas sociais no que tange às formas de consumo e de lazer. Certos 
modos de sentir, pensar e agir que estiveram, no decurso da industrialização 
capitalista, estreitamente associados a uma dada classe social, tendem a 
desaparecer nas sociedades industriais de massas, contribuindo, por sua vez, 
para enfraquecer os conteúdos ideológicos e culturais específicos do 
proletariado industrial. Embora não acarrete o desaparecimento das 
diferenças entre as camadas sociais quanto ao tipo de trabalho, nível e 
qualidade da formação técnica, etc., esse processo de massificação do 
consumo tende a enfraquecer as fronteiras culturais que transformavam os 
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diferentes grupos profissionais em formações sociais mais amplas, mais 
homogêneas e coesas, com forte consciência de si, isto é, em classe sociais58. 

Em suma, as transformações ocorridas nas sociedades europeias, a 
partir mais particularmente da reconstrução do após-guerra, implicaram na 
democratização do sistema político e na consolidação de valores 
igualitários. Esses processos não significam o fim dos conflitos industriais 
mas enfraquecem seu conteúdo “classista”. Os problemas básicos das 
sociedades desenvolvidas do Ocidente não são mais aqueles resultantes da 
presença de uma maioria de trabalhadores espoliados e miseráveis, de uma 
classe, mas de camadas inteiras de assalariados modernos, gozando de 
relativo bem-estar material59 e inseridos no sistema hierárquico das grandes 
empresas, nas linhas de produção ou nos escritórios, nos aparelhos 
burocráticos estatais, para os quais a eventual mudança na forma jurídica da 
propriedade não melhora sua situação no trabalho e na sociedade se não 
vier acompanhada de outras modificações que impliquem a democratização 
do Poder, a ampliação da participação nos vários níveis de decisão, novos 
sistemas de valores, enfim, de um novo estilo de vida, diferente daquele que 
a “racionalidade” e a “lógica” da empresa, da burocracia e da civilização 
industrial tendem a impor. 

Olhado à distância, vemos que o socialismo europeu resultou das 
condições particulares que estiveram ligadas a um momento histórico da 
industrialização capitalista. Na medida em que certas tendências que 
levaram à massificação e à democratização da sociedade começaram a 
predominar (nos EUA antes de qualquer outra nação) o radicalismo 
operário ligado a uma visão classista do mundo, implicando sistemas 
axiológicos conflitantes, entrou em declínio. 

Apesar disso, é pouco provável que os problemas surgidos com a 
massificação da sociedade europeia sejam equacionados como o foram nos 
Estados Unidos. 
                                                 
58 Para uma análise geral das classes sociais nas sociedades industriais desenvolvidas, cf., T. 
B. BOTTOMORE, As Classes na Sociedade Moderna, Rio, Zahar, 1968. 
59 Isto não significa dizer que não existem camadas pobres nos países desenvolvidos. Porém, 
são minoritárias no conjunto da população e constituídas geralmente por trabalhadores 
estrangeiros. Do prisma da ortodoxia proletária do século passado, e da luta contra a miséria, 
um dos problemas dos dias de hoje é como fazer triunfar a revolução de uma minoria pobre 
contra uma maioria economicamente acomodada. 
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A história do desenvolvimento dos diferentes países mostra que os 
momentos iniciais de formação da sociedade industrial são cruciais para sua 
configuração ulterior. As instituições que superam esses momentos 
(deslocamento de grandes populações para a indústria e para os centros 
urbanos, supremacia do setor secundário no PNB, formação do Estado 
nacional, etc.) demonstram posteriormente notável persistência. Vista a 
questão do prisma que nos interessa, isto é, do movimento sindical, percebe-
se que as organizações operárias que conseguiram se expandir e ultrapassar 
esses períodos de legitimação dos sindicatos, de democratização do sufrágio, 
etc., persistem até hoje, apesar das transformações que sofreram. 

As fases iniciais do movimento operário são marcadas pela existência 
de numerosas associações rivais que oferecem variadas formas de ação 
operária, que defendem diferentes concepções da sociedade futura, que 
preconizam (e às vezes aplicam) táticas de luta diferentes. A maior parte 
dessas organizações tem vida curta. No entanto, algumas sobrevivem e se 
tornam hegemônicas. As razões particulares relacionadas à capacidade de 
sobrevivência de cada uma não poderiam ser analisadas aqui. Claro está 
que, de um modo geral, foram mais “adaptadas” ao meio em que deveriam 
viver, isto é, às características da sociedade e da classe operária nacional. 
Assim, por exemplo, o Partido Trabalhista Inglês, depois de sua formação, 
praticamente não teve mais rivais sérios como o partido dos trabalhadores 
ingleses. A Federação Social-Democrática de Hyndman (1884), apesar de 
sua vida relativamente longa, não teve influência importante sobre as 
massas operárias da Grã-Bretanha60. A mesma afirmação poderia ser feita 
para o Partido Trabalhista Independente que situava como objetivo final a 
“propriedade coletiva dos meios de produção”, embora não estivesse 
baseado na luta de classe. O VII, contudo, desempenhou um papel relevante 
na formação do Partido Trabalhista. O Partido Socialista Britânico, surgido 
em 1911 com a fusão de uma fração da Federação Social-Democrática com 
outros grupos, ao se filiar ao Partido Trabalhista, possuía apenas 10 mil 
membros61. O Partido Comunista Inglês, malgrado seus esforços de 

                                                 
60 Segundo Hobsbawm, a Federação Social-Democrática foi a principal corrente 
representante do marxismo na Inglaterra entre os anos de 1880 e 1920. Ver “Hyndman and 
the SDF”, in: Labouring Men, Studies in the History of Labour. 
61 G. D. H. COLE, History of the Labour Party from 1914, Londres, George Allen e Unwin, 
1948, p. 9. 
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penetração no movimento sindical e as repetidas mudanças de tática, nunca 
chegou a ter influência entre a massa de trabalhadores a ponto de ameaçar a 
supremacia do Partido Trabalhista Britânico e orientação “gradualista” dos 
grandes sindicatos. 

Nos EUA, a American Federation of Labor subsiste até hoje. Pelo 
conservantismo de sua orientação, foi vigorosamente combatida por 
diferentes grupos e tendências. Após o desaparecimento do IWW, não teve 
mais concorrentes no interior do sindicalismo americano até o surgimento 
de CIO (1935), com o qual se fundiu em 1955. Na Alemanha, a 
socialdemocracia, e os sindicatos a ela ligados, estabeleceu seu controle 
sobre os trabalhadores por volta do começo do século. Apesar da 
concorrência do Partido Comunista (a partir dos anos 20 até a ascensão do 
nazismo em 1933) permaneceu como a corrente dominante no movimento 
operário e ressurgiu triunfante no após-guerra. Nos demais países, como 
Áustria, Bélgica, Holanda, Países Escandinavos, os sindicatos e partidos 
socialistas mantêm até hoje sua posição hegemônica. 

A situação na França e Itália parece mais complexa e menos definida. 
Dos países industrializados da Europa Ocidental, são as sociedades que 
estão passando por transformações mais profundas do ponto de vista de sua 
modernização industrial, concentração de capital, transferência de 
populações do setor primário, etc.. Contudo, apesar da concorrência do 
sindicalismo cristão, a CGT e a CGIL mantêm-se, desde o após-guerra, 
como as centrais sindicais majoritárias. 

Essas observações não se destinam a afirmar a impossibilidade de 
mudanças, de natureza variada, nas organizações majoritárias nem 
tampouco a excluir a emergência de outras tendências sindicais. Elas 
sugerem, porém, que as associações sindicais quando se transformam em 
organizações de massa, demonstram grande longevidade. As correntes de 
oposição às lideranças estabelecidas geralmente têm tido êxitos bastante 
limitados62

. A persistência das organizações majoritárias indica que elas têm 

                                                 
62 Na Inglaterra, de 128 eleições envolvendo 24 sindicatos, há somente dois exemplos em 
que o candidato de oposição ao cargo de secretário-geral foi vencedor. Cf. W. GALENSON, 
Trade-Union Democracy in Western Europe, p. 52. Lembremos que os candidatos são 
eleitos vitaliciamente. No entanto, em outros países em que a vitaliciedade não existe, os que 
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sido capazes de se adaptar às transformações ocorridas no interior da 
sociedade (mudanças na composição profissional da classe, na tecnologia 
industrial, etc.) e de responder, de algum modo, às expectativas da massa de 
aderentes63. Como as mudanças sociais e políticas nesses países geralmente 
têm-se dado gradualmente, as lideranças das organizações hegemônicas 
dispõem de tempo suficiente para se adaptar a elas e se apresentar como os 
canais pelos quais passam as novas reivindicações das camadas 
assalariadas64. Em outras palavras: a partir de certa etapa de seu 
crescimento, transformam-se elas próprias em elementos da situação, em 
instituições integrantes da própria dinâmica (e estabilidade) da sociedade 
industrial desenvolvida65. 

Assim sendo, malgrado a “americanização” da Europa Ocidental, 
cumpre observar que ela se efetua sobre um fundo cultural e institucional 
em muitos aspectos divergente daqueles envolvidos no desenvolvimento 
norte-americano. Mais concretamente, os grandes partidos europeus de base 
operária – que na sociedade americana não conseguiram firmar-se – serão 
quase inevitavelmente participantes das mudanças futuras. 

                                                                                                                 
ocupam postos de comando nos grandes sindicatos consolidados dificilmente perdem uma 
eleição. Na realidade, na maior parte das vezes, não têm opositores. 
63 A guisa de ilustração, notemos que a maioria dessas organizações sobreviveu a duas 
guerras mundiais e a crises econômicas profundas. 
64 É possível que o debilitamento das motivações ideológicas de adesão aos sindicatos esteja 
relacionado à persistência das organizações majoritárias. Os trabalhadores adeririam a elas 
principalmente pelo fato de se tratar de “grandes organizações”, em melhores condições de 
defender seus interesses concretos. A adesão a organizações minoritárias envolve 
motivações de natureza ideológica mais profundas. Os trabalhadores fabris, ao contrário dos 
grupos intelectuais, necessitam de associações que possam atender necessidades “materiais” 
mais imediatas. 
65 Naturalmente, a questão poderia ser analisada do prisma da persistência de estruturas 
organizatórias e do fenômeno burocrático, aproximando-se da análise clássica de Michels 
nos Partidos Políticos da lei de ferro da formação das oligarquias internas bem como do 
monopólio das informações e das habilidades de liderança, como acentua S. M. Lipset no 
artigo “O Processo Político nos Sindicatos Operários”. (El Hombre Político, Buenos Aires, 
Eudeba, 1963). Esse tipo de análise, fascinante sob múltiplos aspectos, escaparia ao escopo 
deste trabalho. Para uma apreciação mais geral das organizações sindicais na sua fase de 
estabilidade (ou de “afluência”), os estudos de Richard A. LESTER, As Union Mature, Nova 
Jersey, Princeton University Press, 1966 (3a. ed.), e de William A. MYERNIK, Trade-
Unions in the Age of Affluence, Nova York, Randon House, 1962 (2a. ed.), oferecem dados e 
sugestões importantes. 




