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INTRODUÇÃO 

A partir da II Guerra Mundial a atenção dos cientistas políticos e 
sociólogos começa a se voltar para as questões atinentes ao sindicalismo 
dos países em vias de industrialização. Até então, como era natural, os 
estudos e pesquisas sobre a classe operária concentravam-se quase 
unicamente sobre as regiões de velha industrialização, onde tinha surgido 
um proletariado industrial política e socialmente expressivo. Era 
relativamente lógico considerar que as orientações que, grosso modo, 
marcaram a classe operária nas regiões hoje desenvolvidas tenderiam a se 
reproduzir nos demais países que iniciavam tardiamente o desenvolvimento. 
Porém, quando o processo de industrialização assumiu maior relevância 
nesses últimos países e os problemas relacionados à formação de uma 
sociedade moderna impuseram-se também aí, o pensamento social e 
político começou a ter condições para uma apreciação mais adequada das 
orientações operárias e sindicais num contexto político, social e econômico 
diverso do que cercou a expansão das sociedades europeias e norte-
americana. A industrialização nas “áreas periféricas” vem evidenciando que 
os modos de expressão política e ideológica das camadas trabalhadoras 
longe de se pautarem por um padrão comum, assumem diferentes formas. 
Na verdade, não ignoraram os primeiros teóricos e ativistas do sindicalismo 
e da classe operária a multiplicidade de correntes ideológicas, de tipos de 
organização operária e estilos de lideranças vigorantes nos países europeus. 
Basta atentar, nesse sentido, para as acirradas polêmicas que opuseram 
anarquistas, marxistas e reformistas no transcorrer da história do 
movimento operário. Mas a própria virulência das disputas doutrinárias é 
indicativa de um pressuposto subjacente: o de que, para a classe operária, só 
haveria um caminho, uma forma de organização adequada, que cada 
tendência operária julgava representar. A diversidade ideológica ou 
organizatória era explicada em termos de fatores circunstanciais 
(capacidade das lideranças, nível de desenvolvimento da consciência de 
classe, etc.) ou de estágios do desenvolvimento do capitalismo. Julgava-se 
que a expansão industrial, ou mais precisamente, os modos de expansão, 
seriam os mesmos em todos os países. Considerava-se, não modelos 
diferentes mas etapas menos ou mais avançadas de difusão do modo de 
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produção capitalista e de industrialização. O exemplo disponível era aquele 
oferecido pela Inglaterra: o do capitalismo liberal, caracterizado basicamente 
pelo fato de ser conduzido por uma classe empresarial nacional e de resultar 
de transformações que se operavam “espontaneamente” no interior do 
sistema econômico1 Tais características, resultantes do impulso industrial 
burguês e autônomo, sob regime liberal ou autoritário, ofereceram os 
marcos de expansão e orientação do sindicalismo nos países de antiga 
industrialização e permaneceram como o pano de fundo teórico para a 
análise subsequente das orientações da classe operária, análise que era 
estendida, muitas vezes, para o proletariado dos países subdesenvolvidos. 

As semelhanças observadas entre o movimento operário de diferentes 
países ocidentais que iniciaram mais cedo o processo de industrialização – 
Europa Ocidental, América do Norte e mesmo alguns países da América 
Latina em que houve, já pelo fim do século passado, a formação de alguns 
“bolsões industriais” – decorrem do fato de que o sindicalismo nascente é, 
em larga medida, principalmente uma reação a um meio técnico e 
econômico surgido com o capitalismo que, em toda parte, é bastante 
semelhante. Os pequenos grupos de operários, sem possibilidade de pesar 
nas decisões políticas importantes, reagem antes de tudo a uma situação 
particular de trabalho. Na medida em que a industrialização prossegue, o 
comportamento da classe operária não pode mais ser uma simples reação ao 
meio fabril. Os trabalhadores devem ter em conta outros fatores tais como 
os efeitos de suas próprias ações sobre a economia e as estruturas políticas, 
o que implica em considerar, em escala nacional, suas relações com as 
demais classes e com o sistema de Poder. Não se trata mais de grupos de 
operários que reagem a um patronato local e disperso mas de uma classe 
operária (e de suas organizações) que devem estabelecer uma tática e uma 
estratégia rente a uma classe empresarial relativamente unificada e um 
sistema de Poder organizado nacionalmente. A partir desse momento, as 
orientações valorativas e as formas organizatórias adotadas pelo movimento 

                                                 
1 Na realidade, olhando mais de perto, pode-se perceber que a “versão inglesa” não se 
reproduziu exatamente na França e na Alemanha, países em que as forças do mercado 
desempenharam papel menos preponderante. Porém, estas versões não tiveram a mesma 
capacidade de proselitismo que teve o modelo britânico. Veja-se, a propósito, Andrew 
SHONFIELD, Capitalismo Moderno, Rio, Zahar, 1968, especialmente pp. 113-4. 
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operário não estão relacionadas apenas ao meio fabril mas as características 
da sociedade global no seu conjunto. 

Em toda parte, a classe operária em formação procurou defender suas 
condições de trabalho e melhorar sua remuneração. Seria demasiado simples 
– embora não totalmente errado – incluir as diferentes manifestações de 
defesa da classe sob a etiqueta de um processo de luta contra o capitalismo. 
Esta colocação, contudo, tomada esquematicamente, arrisca-se a reduzir o 
comportamento operário a uma resposta a um único fator (a apropriação 
privada dos meios de produção) sem especificar as condições concretas em 
que esta apropriação se realiza e sem levar em devida conta a ação de outras 
variáveis que se localizam fora do sistema de produção. A análise dessas 
últimas variáveis assume maior significação quando a classe operária adquire 
maior peso na vida social do país. Quando a produção industrial passa a ser o 
setor que responde pela dinâmica do sistema econômico no seu conjunto, os 
problemas da sociedade passam a ser, em larga medida, os problemas da 
indústria. A continuação do desenvolvimento não depende apenas das 
decisões particulares de investimento dos dirigentes industriais mas depende 
também de outras forças sociais não diretamente envolvidas no sistema 
produtivo. Especificamente, a partir de certa etapa, a expansão industrial 
envolve as estruturas de Poder, os sistemas políticos e diferentes instituições 
que podem obstaculizar ou favorecer o crescimento econômico. As reações 
dos trabalhadores industriais passam a ser largamente influenciadas não 
apenas pelo meio fabril como também pelas características do sistema 
político, pelo tipo de elite que dirige o desenvolvimento, pelos valores 
dominantes, etc. Suas orientações não podem ter como referência apenas os 
grupos empresariais. 

A análise comparativa do movimento operário em diferentes países, e 
em diferentes momentos históricos, revela a multiplicidade de orientações 
ideológicas e políticas, estilos de liderança, formas de ação, graus de 
radicalismo da classe operária, etc.. Em termos de uma visão voluntarista, 
as transformações observadas nas formas de comportamento sindical e 
político da classe são amiúde interpretadas como uma “evolução” do 
proletariado, medida geralmente a partir do grau de intervenção da classe 
no processo político, do nível organizatório, da capacidade reivindicativa e 
de pressão sobre o sistema econômico e sobre as estruturas de Poder. 
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Ao longo da história da industrialização, este tipo de visão do 
movimento operário, apesar da teleologia implícita, encontrava certo 
fundamento no meio social. O avanço da indústria trazia consigo o aumento 
do número de operários, sua concentração em grandes fábricas e nos 
centros urbanos, propiciando condições mais favoráveis para o 
fortalecimento das associações e partidos operários. 

Obviamente, dado seu caráter voluntário, o movimento associativo 
operário depende da coesão da classe, da solidariedade entre seus membros 
e também da experiência e maturidade alcançadas pelas lideranças, isto é, 
de elementos “subjetivos”. Na medida em que a obtenção e consolidação de 
certas reivindicações da classe resultam de um processo de luta na qual os 
trabalhadores, individual e coletivamente, medem o resultado de seus 
esforços e de seus combates, não é incorreto, neste sentido, falar de uma 
“evolução” da classe, se com isso se quer entender o processo pelo qual os 
trabalhadores avaliam suas ações e as lideranças refletem sobre a tática 
aplicada e sobre seus resultados. 

Entretanto, as transformações operadas nas orientações da classe não 
resultam unicamente dos elementos subjetivos envolvidos, quais sejam, a 
solidariedade grupal, a experiência das lideranças, o “espírito de luta”, etc.. 
É possível relacionar certas ações e atividades dos trabalhadores com a 
natureza do processo de industrialização e outras características da 
sociedade e do sistema político. Numerosos estudos evidenciaram o 
relacionamento entre determinadas formas de ação operária com o tipo de 
organização do trabalho e de administração das empresas, com o lugar que 
a classe ocupa no interior da sociedade, com a forma de relacionamento 
com o Poder e com as demais classes sociais, etc.2. 

Mais detalhadamente, pode-se encontrar, por exemplo, uma relação 
entre o tipo de atividade econômica e as características dos grupos operários 
aí empregados e a maior ou menor incidência de movimentos grevistas3. 

                                                 
2 Cf. A. TOURA1NE e B. MOTTEZ, “Classe Operária e Sociedade Global”, in: G. 
Friedmann e P. Naville (eds.), Tratado de Sociologia del Trabajo, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1963, II vol. Tradução brasileira in: Leôncio Martins Rodrigues (org.) 
Sindicalismo e Sociedade, S. Paulo, Difusão Européia do Livro, 1968. 
3 Por exemplo, é possível estabelecer uma correlação entre o tipo de indústria e a maior ou 
menor propensão para a greve. Cf. Clark KERR e Abrahan SIEGEL, “The Interindustry 
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Outras pesquisas evidenciaram que o meio social de recrutamento 
dos trabalhadores (meio rural, meio urbano, etc.) influenciam as atitudes 
com relação à empresa, ao trabalho fabril4, às organizações sindicais, etc.5. 
Sabe-se, por outro lado, que as concentrações mineiras tendem a favorecer a 
emergência de uma “subcultura operária” e propiciar um alto grau de 
solidariedade e de espírito comunitário entre os trabalhadores,6 assim como 
formas extremadas de conflito. 

Mas o movimento operário no seu conjunto, considerado em escala 
nacional, não deve ser pensado apenas como reação a uma situação de 
trabalho ou a um meio técnico. As orientações políticas e sindicais dos 
trabalhadores dependem, em medida difícil de ser determinada, de certas 
características mais gerais do processo de industrialização e da sociedade 
global. São elas que permitem explicar a variedade de formas ideológicas e 
de orientações sindicais e políticas da classe nos diferentes países, apesar 
das muitas similitudes de situações técnicas e econômicas encontradas nas 
sociedades industriais. 

Cumpre considerar, de um lado, a natureza do processo de 
industrialização (e de formação da classe) e, de outro lado, as características 
das sociedades nacionais no interior das quais a industrialização se realiza. 
Se a formação da classe operária, enquanto categoria social, e sua 
composição profissional resultam de fatores técnicos e econômicos (a 
tecnologia industrial e o modo de produção capitalista), os valores e 
ideologias que orientam suas ações parecem determinados pelo modo 

                                                                                                                 
Propensity to Strike – An International Comparison”. in: R. Dubin, A. Kornhauser e A. Ross 
(eds.), Industrial Conflict, Nova York, McGraw Hill, 1954. 
4 Touraine e Ragazzi, em pesquisa realizada com trabalhadores de origem agrícola de uma 
empresa automobilística francesa, mostram que esses trabalhadores são orientados por 
objetivos de natureza econômica, o que acarreta uma fraca integração ao meio social e 
profissional de trabalho. A. TOURAINE e O. RAGAZZI, Ouvriers d’Origine Agricole, 
Paris, Seuil, 1961. 
5 Lipset e Gordon mostram a influencia da origem operária ou não operária na participação 
sindical dos trabalhadores. Ver: S. M. LIPSET e Joan GORDON, “Mobility and Trade 
Union Membership”, in: R. Bendix e S. M. Lipset (eds.) Class, Status and Power, The Free 
Press of Glencoe, 1961, 5a ed. 
6 Cf. a pesquisa comparativa sobre o comportamento e atitudes operárias em Lota e 
Huachipato in: Torcuato DI TELLA, Lucien BRAMS, Jean-Daniel REYNAUD e Alain 
TOURAINE, Sindicato y Comunidad, Buenos Aires, Editorial del Instituto, 1967. 
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concreto de embricamento do processo técnico-econômico com o meio pré-
industrial. Para fins heurísticos podem-se distinguir dois conjuntos de 
fatores determinantes: de um lado, as particularidades do desenvolvimento 
econômico, em especial o tipo de tecnologia disponível, que por sua vez 
afetará o volume e a qualificação da mão de obra, o montante e as formas 
de remuneração do trabalho, o modelo de relações industriais; de outro 
lado, as particularidades do meio social (entendido em sentido amplo) no 
interior do qual se realiza a industrialização. Introduz-se aqui, como 
variáveis relevantes, o papel das instituições, dos grupos e camadas pré-
industriais, dos sistemas axiológicos, do sistema político, etc.. 

As formas concretas assumidas pelo sindicalismo e pelo movimento 
operário nos diferentes países resultam da interação desses dois conjuntos 
de variáveis que dizem respeito, de um lado, à especificidade do processo 
econômico e técnico, com sua lógica própria, e de outro, às formações 
nacionais pré-industriais. Isto implica considerar como variáveis 
importantes não apenas o sistema de propriedade, a forma privada de 
apropriação do excedente e os efeitos dos procedimentos técnicos sobre o 
comportamento operário, mas o contexto social, político e cultural global 
no interior do qual a industrialização se efetua. As razões determinantes das 
orientações políticas do proletariado industrial parecem decorrer, assim, de 
um dado modo de formação da sociedade industrial e da experiência vivida 
pela classe nesse processo. 

Diferentes pesquisas mostraram que as orientações ideológicas do 
sindicalismo, o radicalismo dos conflitos, certas formas de consciência 
operária, enfim, o comportamento geral da classe face ao poder econômico 
e político, estão relacionados a numerosos fatores de natureza tecnológica, 
econômica, política e social: grupos que dirigem o processo de 
desenvolvimento7, sistemas de valores da sociedade8, setor econômico, 
categoria profissional9, etc.. 

                                                 
7 Cf. C. KERR, J. DUNLOP, F. HARBINSON e Ch. MYERS, Industrialismo e Sociedade 
Industrial, Rio, Fundo de Cultura, 1963. 
8 S. M. LIPSET, The First New Nation, Nova York, Anchor Books, 1967 (1•a ed.: 1963), 
especialmente capítulo 5: “Trade Unions and the American Values System”. Tradução 
brasileira: in: Leôncio Martins Rodrigues (org.) Sindicalismo e Sociedade. S. Paulo, Difusão 
Européia do Livro, 1968. 
9 Cf. A. TOURAINE, La Conscience Ouvrière, Paris, Seuil, 1966. 
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Não teríamos condições de apreciar de modo sistemático a 
complexidade de situações sindicais e operárias nos diferentes países. Aqui 
estamos interessados apenas em tentar isolar os principais fatores 
relacionados à formação do capitalismo europeu e que parecem 
significativos para a análise das formas de ação e ideologia operárias. Nas 
páginas que se seguem, tentaremos pôr em relevo certos aspectos do 
surgimento e consolidação do sindicalismo nas sociedades desenvolvidas 
do Ocidente. Não se pretende traçar uma história da classe operária nesses 
países mas destacar elementos que facilitem a compreensão das condutas 
operárias que se formam em outros contextos sociais, especificamente no 
Brasil. Assim, a I Parte deste trabalho ocupa-se com o sindicalismo e a 
classe operária em outros países, especialmente na Europa Ocidental. A II 
Parte trata unicamente do sindicalismo e do movimento operário no Brasil. 




