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CAPÍTULO III 
SINDICALISMO E IDEOLOGIAS OPERÁRIAS 

Populismo e Classe Operária 

Três aspectos parecem particularmente marcantes para quem observa 
o movimento operário brasileiro: no plano profissional, a fraqueza do 
sindicalismo e sua dependência dos poderes públicos; no plano político-
partidário, a inexistência de partidos operários de massa; e, no plano 
ideológico, a predominância do populismo sobre as ideologias socialistas. 

Esses três aspectos estão mutuamente correlacionados e, na realidade, 
expressam a fraqueza sindical, política e social do proletariado industrial 
brasileiro, sua heteronomia organizatória, sua reduzida capacidade de 
atuação autônoma ante as empresas ou ante o Estado. 

Na Europa, nos principais países industrializados, já pelo começo do 
Século XX, os sindicatos haviam alcançado relativa capacidade de pressão 
política e de defesa ante os empregadores. No Brasil, mesmo hoje, os 
sindicatos não têm influência semelhante, apesar da importância adquirida 
pelo valor da produção industrial no conjunto do sistema econômico. Por 
outro lado, como assinalamos na Primeira Parte deste trabalho, o avanço da 
industrialização europeia marchou pari passu com a emergência de partidos 
operários, que lograram converter-se em organizações de massas. No 
Brasil, excetuando o curto período de 1945 a 1947, quando o PCB obteve 
alguns êxitos eleitorais1, em nenhuma outra ocasião a política nacional foi 
marcada pela presença de um “partido operário”. O PCB, nesse sentido, 
nem de longe pode ser equiparado aos grandes partidos socialdemocratas, 
trabalhistas ou comunistas da Europa. 

                                                 
1 É difícil determinar a composição social do eleitorado do PCB no seu período de 
legalidade. É possível que parte da votação que obteve tenha sido recolhida dos setores de 
classe média baixa, embora, em São Paulo principalmente, uma parte dos trabalhadores 
fabris possa ter votado pelos candidatos comunistas. Uma pesquisa sobre a votação operária 
no período considerado sugere que o PCB obteve mais votos nos velhos bairros operários, 
entre trabalhadores mais qualificados e urbanizados enquanto o PTB teve maior penetração 
entre os trabalhadores de mais baixa qualificação e de origem rural. Cf. Azis SIMÃO “O 
Voto Operário em São Paulo” in: Anais do I Congresso Brasileiro de Sociologia, São Paulo, 
Sociedade Brasileira de Sociologia, 1955. 
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Ademais, nos países de antiga industrialização, a participação política 
operária exprimiu-se tipicamente de modo “classista”, orientada por 
ideologias de reformulação da ordem social. O conflito entre o capital e o 
trabalho marcou profundamente a formação das sociedades europeias. Entre 
nós, a emergência política do proletariado industrial efetuou-se sob 
ideologias de tipo populista, sob a influência de líderes políticos originários 
das camadas superiores2. 

Na verdade, o proletariado, enquanto classe, esteve ausente dos 
eventos políticos mais marcantes da história brasileira (a Proclamação da 
República, os movimentos políticos da década de 20, a Revolução da Aliança 
Liberal, a redemocratização do país depois da II Guerra, etc.). 

Na década de 1950 houve a reativação da militância operária, o 
aumento do número de sindicalizados e a ocorrência de movimentos 
grevistas de envergadura, especialmente em São Paulo nos anos de 1952, 
1953 e 1957. Em agosto de 1954, quando do suicídio de Getúlio Vargas, 
ocorreram grandes manifestações populares e operárias, possivelmente as 
maiores a que o país tenha assistido. 

Conviria nos determos um pouco mais nesses fatos. As greves da 
década dos cinquenta, para o ambiente industrial e social brasileiro, foram de 
grande importância. Do ângulo de uma visão militante da classe, elas são 
fontes perenes de esperanças. Para os grupos empresariais, o fruto da ação de 
“agitadores”, uma ameaça perigosa à paz social. Olhando-as mais de perto 
percebe-se nelas algumas das características do sindicalismo nacional. Em 
primeiro lugar, se as compararmos com movimentos grevistas de outros 
países, no presente e no passado, sua importância, em homens-horas 
perdidos, duração e amplitude, reduz-se consideravelmente, embora tanto os 
dirigentes sindicais quanto os industriais concordem – pelo menos 
publicamente, e por motivos diferentes – em exagerar a importância dessas 

                                                 
2 É certo que em São Paulo, pelo menos até a I Guerra, havia se formado um proletariado 
cujas principais lideranças estiveram influenciadas por ideologias de negação do sistema 
(anarcossindicalista, primeiro, socialista e comunista, depois), e que movimentos grevistas 
de certa magnitude (como a famosa e sempre citada greve de 1917) chegaram a ocorrer. 
Tratava-se, no entanto, de um proletariado em grande maioria formado por trabalhadores 
estrangeiros, cujo âmbito de atuação não ultrapassou os limites das fábricas e da luta por 
reivindicações as mais elementares. Em nenhum momento chegou a influir na “grande 
política” ou a obter uma legislação social mais elaborada. 
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greves. Os sindicatos brasileiros – mesmo no caso de relativa neutralidade 
dos poderes públicos – não têm condições de travar longas disputas com os 
grupos empresariais. As associações sindicais, entre outras deficiências 
organizatórias, não dispõem de “fundos de greves”, razão pela qual 
dificilmente podem suportar prolongadas paralisações do trabalho. Nas raras 
vezes em que elas ocorrem, as lideranças são obrigadas a recorrer à 
solidariedade da população, de eficácia duvidosa3. De fato, os movimentos 
grevistas destinam-se principalmente a exercer pressão sobre o governo e a 
Justiça do Trabalho que, em última instância, decide qual deve ser a 
magnitude do reajustamento salarial reivindicado. Dizemos “reajustamento 
salarial” porque a imensa maioria das greves brasileiras são desencadeadas 
por motivos econômicos (reajustamento, atraso de pagamento, etc.). As 
estatísticas sobre movimentos grevistas são extremamente deficientes ou 
inexistentes entre nós, o que tornam imprecisas as considerações a respeito de 
movimentos grevistas. Contudo, pode-se aceitar que geralmente têm 
objetivos econômicos e que são raras as greves que se prolongam depois de 
uma decisão dos Tribunais do Trabalho. Os movimentos grevistas são frutos 
de um “clima”, dependem de um estado de desespero reinante entre os 
trabalhadores que deve ser aproveitado pelos ativistas sindicais. Se não 
encontram “cobertura legal”, ou apoio de outros setores políticos, declinam 
rapidamente por maior que tenha sido a radicalização inicial4. O grau de 
racionalidade das ações grevistas, em comparação com outros países, é muito 
pequeno. Na maior parte das vezes, a paralisação efetiva do trabalho nas 
indústrias depende da ação dos piquetes grevistas5. Nada há de surpreendente 
nessas afirmações, se consideramos a inexistência de comissões sindicais de 
empresa, a baixa taxa de sindicalização e, sobretudo, as motivações 
assistenciais da minoria de trabalhadores que adere aos sindicatos. 

Os sindicatos brasileiros não têm influência significativa no interior 
das empresas. Não são consultados pelos empresários nem ouvidos quando 

                                                 
3 Caso da greve nas empresas “Perus”, de propriedade do grupo Abdalla. 
4 Ver nesse sentido a minuciosa descrição das greves de Contagem e Osasco, realizada por 
Francisco C. WEFFORT, “Participação e Conflito Industrial; Contagem e Osasco” – 1968, 
São Paulo, Caderno Cebrap n.o 5, 1972. 
5 Ver nossa análise sobre os movimentos grevistas e a ação dos piquetes Leôncio Martins 
RODRIGUES, Conflito Industrial e Sindicalismo no Brasil, São Paulo, Difusão Européia do 
Livro, 1966 (II Parte: “Greves Operárias em São Paulo”). 
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de modificações técnicas ou de outra natureza no interior das indústrias. Na 
ausência de “comissões de fábrica”, ou de delegados sindicais, que discutam 
com a gerência problemas relacionados ao pessoal (dispensa, férias, 
classificação profissional, etc.), os empresários brasileiros têm sua liberdade 
de ação limitada apenas pela legislação do trabalho. A prática gerencial é 
tomar as decisões e esperar, se elas não agradam aos empregados, que suas 
queixas sejam encaminhadas para a Justiça do Trabalho. 

As organizações sindicais que tiveram sua estrutura, modo de 
funcionamento e funções fixados pela legislação do trabalho – num 
processo longo que se iniciou em 1930 – não podem apresentar ou apoiar 
candidatos às eleições em qualquer nível nem participar legitimamente da 
política nacional. Na realidade, o sindicalismo brasileiro encontra-se em 
situação de extrema dependência dos poderes públicos – concretamente, do 
Ministério do Trabalho – para o reconhecimento de novas associações, para 
a validação das diretorias eleitas, etc.. Cabe ao Ministério do Trabalho a 
fixação das normas eleitorais nos sindicatos, das condições em que uma 
greve pode ser decretada e, enfim, de todo o funcionamento interno dos 
sindicatos6. O controle exercido sobre as organizações sindicais pode 
estreitar-se ou alargar-se de acordo com os interesses governamentais, o que 
significa dizer que as funções e papéis que o sindicato pode desempenhar 
dependem, em larga medida, dos grupos que controlam o aparelho estatal e 
do tipo de orientação política ou econômica que procuram aplicar. 

Nos momentos de eleição, tal como vigoravam antes de 1964, não 
seria preciso dizer que aumentava o campo de barganha das lideranças 
sindicais. Essas procuravam, então, obter através de compromissos e acordos 
eleitorais certas reinvindicações que não tinham condições para conquistar 
por vias conflitivas, através de um confronto direto com o patronato. 

A influência do populismo 

Do ponto de vista das orientações políticas e ideológicas dos 
trabalhadores, observou-se, por outro lado, a persistente predominância do 
populismo. Estamos entendendo por populismo os movimentos políticos 
urbanos que mobilizam, geralmente de modo assistemático e desorganizado, 
diferentes setores das populações pobres em torno de reivindicações que se 

                                                 
6 Para essa parte, ver especialmente José Albertino RODRIGUES, op. cit. 
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situam no plano do consumo, no de melhorias urbanas ou de serviços 
assistenciais. Não são movimentos que se estruturam em bases 
“uniclassistas”, reunindo grupos sociais homogêneos, unidos por um mesmo 
modo de vinculação com determinados setores do sistema de produção. Os 
movimentos populistas, programaticamente, propõem uma melhor 
participação das camadas baixas na ordem social estabelecida, visando 
“incorporá-las ao sistema”. Apesar disso, a radicalização dos movimentos 
populistas, a partir de pressões originadas de reivindicações “consumistas” e 
assistenciais, além de abalar as estruturas estabelecidas de Poder, pode levar a 
reivindicações alternativas que ponham em questão o modo de organização 
da produção, o sistema social e político no seu conjunto. 

Nas condições brasileiras, os diferentes tipos de movimentos 
populistas, surgidos no restabelecimento do sistema eleitoral após 1945, 
formaram-se em torno de líderes das camadas superiores ou médias. Mas não 
necessariamente, no populismo, as lideranças necessitam sair dessas 
camadas7. A predominância de tais líderes tem decorrido, em larga medida, 
da incapacidade – que pode ser conjuntural – das camadas populares de criar 
lideranças próprias, de âmbito nacional. Até agora, quaisquer que tenham 
sido as diferenças políticas e ideológicas que os separavam, todos os grandes 
líderes populistas de prestígio nacional saíram das camadas superiores, mais 
ultimamente, das camadas médias: Getúlio Vargas, Luiz Carlos Prestes, 
Adhemar de Barros, João Goulart, Miguel Arraes, Jânio Quadros, etc.8. 

                                                 
7 Di Tella considera a heteronomia organizatória como um dos componentes dos 
movimentos populistas. “O populismo pode ser definido como um movimento político que 
conta com o apoio da classe operária urbana e/ou camponesa mas que não resulta da 
organização autônoma de nenhum desses dois setores. Ele também é apoiado por setores não 
operários que mantêm uma ideologia anti-status quo”. Torcuato Dl TELLA, “Populism and 
Reform in Latin America” in: Claudio Veliz (ed.), Obstacle to Change in Latin America, 
Londres, Oxford University Press, 1966 (2 ed.), p. 47. Embora os movimentos populistas 
tenham tido lideranças originadas de outras classes, tendemos a enfatizar mais seu caráter 
policlassista do que sua heteronomia uma vez que movimentos de cunho marcadamente 
operário podem ser dirigidos também por lideranças de classe média ou alta. 
8 Para avaliação mais detalhada das diferenças sócio-profissionais entre os eleitores dos 
políticos populistas, ver a pesquisa de Francisco C. WEFFORT, “Raízes Sociais do 
Populismo em São Paulo”, Revista Civilização Brasileira, Rio, maio de 1965. Sobre o 
populismo brasileiro ver, também do mesmo autor, “Estado y Masas en el Brasil”, Revista 
Latinoamericana de Sociologia, Buenos Aires, março de 1965; e Classes Populares e 
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Poder-se-ia analisar com mais segurança as relações entre essas 
lideranças populistas e a classe operária se dispuséssemos de melhores 
informações sobre o voto operário. Infelizmente, há pouco estudo a respeito. 
Os dados e estudos disponíveis indicam que, provavelmente, os eleitores 
operários dividiam seus votos pelos diferentes candidatos, segundo as opções 
que lhes eram dadas pelos partidos (ou coligações deles). Há indicações, no 
entanto, de que nas áreas mais urbanizadas as preferências do proletariado 
industrial e das classes baixas eram pelos candidatos populistas cujos temas 
eleitorais iam do paternalismo redistributivista ao moralismo, passando pelo 
nacionalismo e pelo desenvolvimento9. Entre os dirigentes dos principais 
sindicatos, as preferências eram pelos candidatos que enfatizavam o 
nacionalismo e o incremento da participação do Estado na economia e na 
sociedade. Quaisquer que sejam, no entanto, as variações no comportamento 
eleitoral dos grupos operários e dos dirigentes sindicais, não se delineou, em 
nenhum momento, uma orientação “classista” do tipo existente nos países de 
velha industrialização. Mais concretamente, o problema da propriedade 
privada, que constituiu uma forte motivação para o ativismo das antigas elites 
operárias, é para todos os fins de adesão dos trabalhadores brasileiros a 
organizações políticas ou sindicais, praticamente sem significado. 

Por outro lado, no plano da participação política, percebe-se que o 
avanço da industrialização e o consequente aumento numérico do 
proletariado fabril nem de longe se acompanhou de uma igual ampliação da 

                                                                                                                 
Política (Contribuição ao Estudo do Populismo), São Paulo, Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras (USP), 1968 (mim.). 
9 Ainda que a distribuição dos votos não obedeça a uma nítida demarcação de classe, alguns 
estudos sugerem que as camadas baixas tendiam a preferir, para os cargos executivos, os 
candidatos populistas e que os “partidos conservadores” (UDN e PSD), nas cidades maiores, 
tinham significativamente menos votos entre os eleitores pobres. Trata-se de uma tendência 
muito geral porque, por exemplo, Adhemar de Barros, politicamente conservador, recolhia 
mais votos entre os estratos de baixa escolaridade e nível profissional inferior. Jânio Quadros 
que, em 1953, nas eleições municipais de São. Paulo obteve grande parte de seus votos entre 
a população pobre, nas eleições presidenciais de 1960, teve forte votação entre as camadas 
altas. Cf. Gláucio Dillon SOARES, “Classes Sociais e Eleições Presidenciais de 1960”, 
Sociologia, São Paulo, setembro de 1961. Em outro artigo, o autor mostra que os antigos 
PTB e PSP tendiam a ser, nos centros urbanos, partidos que obtinham seus votos 
predominantemente entre os estratos baixos, enquanto a UDN se configurava como um 
partido de classe média. Cf. “Alianças e Coligações Eleitorais”, Revista Brasileira de 
Estudos Políticos, Belo Horizonte, julho de 1964. 
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capacidade de intervenção autônoma da classe na política nacional, quer 
pensemos a questão do prisma da criação de um sindicalismo independente 
e desvinculado do Estado, ou da formação de um partido de classe. 

Poucos operários se apresentam como candidatos nas eleições 
municipais, estaduais ou federais. Na composição do Congresso brasileiro, 
particularmente, os trabalhadores não dispõem de nenhuma representação 
própria. A afirmação não exclui a existência de deputados das camadas médias 
ou altas que recolhem seus votos preponderantemente entre os trabalhadores e 
que, nas assembleias estaduais ou na Câmara Federal, se apresentem como 
porta-vozes dos “trabalhadores”, defendendo ou apresentando projetos e leis 
que respondam a certas reivindicações dos operários10. 

A constatação da situação acima não implica em afirmar que o 
processo de industrialização e de urbanização, a ampliação do eleitorado e o 
aumento numérico das camadas de baixa renda não tivessem alterado 
significativamente o contexto eleitoral e político, a relação de forças entre 
os diferentes grupos11. Pelo contrário: o aumento do peso eleitoral das 
camadas baixas mudou o estilo de política “elitista” vigorante na Velha 
República e criou as condições sociais para a emergência do fenômeno do 
populismo. A importância política das novas camadas urbanas pobres – 
profissionalmente heterogêneas, politicamente inexperientes e dificilmente 
controláveis nos centros urbanos pelas velhas técnicas do coronelismo e do 
chamado “voto de cabresto” – foi percebida bastante cedo por uma nova 
geração de políticos. Alguns deles, escapando dos velhos esquemas e estilos 
eleitorais, conheceram um sucesso vertiginoso (e às vezes uma queda 
rápida) explorando as expectativas dos novos grupos urbanos, entre os quais 
o proletariado fabril. 

                                                 
10 Ver, para os aspectos relacionados’ aos grupos de pressão e as vinculações dos deputados 
com associações “de classe”, a pesquisa de Philippe SCHMITTER, Interest Conflict and 
Political Change in Brazil, Stanford, Stanford University Press, 1971, especialmente o 
capítulo: “The Pattern of Interaction: Legislative and Electoral Arenas”. 
11 Na Guanabara, por exemplo, analisando os resultados de vários pleitos, Francisco Pedro 
de Coutto chama a atenção para o fato de que as chamadas “classes pobres” representam 
70% do total de eleitores, o que torna difícil a eleição de qualquer candidato a um posto 
executivo sem o apoio de pelo menos uma parte expressiva desse eleitorado. Francisco Pedro 
de COUTTO, O Voto e o Povo, Rio, Civilização Brasileira, 1966. 
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Ademais, nada do que foi dito implica em negar os conflitos no 
interior das empresas e mesmo a possibilidade da eclosão de movimentos 
grevistas de certa envergadura. Não é mesmo de se afastar a hipótese de 
formas espontâneas de violência operária originadas da situação de trabalho 
ou de outras situações urbanas. Estas explosões anárquicas são habituais 
face à inexistência de sindicatos representativos, de negociações 
sistemáticas entre as empresas e os sindicatos, de comunicações 
institucionalizadas entre os diferentes níveis do Poder e as camadas 
operárias (ou suas associações). 

As páginas precedentes acentuaram alguns traços do sindicalismo e 
do proletariado brasileiro que vigoraram até o presente. Cabe indagar, 
porém, se tenderão a persistir e, em caso negativo, quais as alternativas 
mais prováveis de mudança. Mais concretamente: as características 
assinaladas se devem a circunstâncias conjunturais nas quais a conduta das 
lideranças e o “amadurecimento” político da classe desempenham papel 
relevante ou decorrem de um contexto estrutural mais amplo, relacionado 
ao tipo de desenvolvimento industrial e às circunstâncias que presidiram a 
formação da classe? Quais as possibilidades de emergência de outras 
modalidades de organização sindical e de outras orientações políticas 
diferentes das que vigoraram até agora? Em suma: que papéis poderá 
desempenhar o proletariado industrial na sociedade brasileira? Em que 
medida poderá ter sua importância aumentada em comparação com outras 
classes e camadas sociais que até hoje ocuparam as primeiras posições na 
vida política nacional? 

A Estrutura Sindical Brasileira 

Um dos fatos que chama a atenção na história do sindicalismo 
brasileiro é a extraordinária persistência do tipo de sindicato esboçado após 
a vitória de Vargas e completado durante o Estado Novo. Atribuiu-se sua 
criação à influência das doutrinas fascistas então em moda, principalmente 
à Carta do Trabalho italiana. No entanto, depois de 1945, com a chamada 
redemocratização do país, o modelo de organização sindical que parecia ter 
sido uma imposição artificial da ditadura varguista (sob influência fascista) 
não sofreu alterações que afetassem sua essência. Os sindicatos, sua 
estrutura, sua legitimidade, seu modo de funcionamento, seus papéis e, em 
especial, sua subordinação ao Estado, continuaram basicamente aqueles 
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estabelecidos durante os anos de Vargas. Visto à distância, parece claro que 
esse modelo de sindicalismo tem raízes mais profundas na sociedade 
brasileira e não foi o fruto de uma conjuntura política e institucional 
excepcional (embora longa). 

Naturalmente, houve modificações na atuação dos sindicatos entre 
1945 e 1964 e, depois desta última data, até os dias atuais. Após a queda do 
Estado Novo, na qual novamente os trabalhadores não tiveram participação 
contra ou a favor, os sindicatos reivindicaram, e conseguiram, o 
afrouxamento dos laços que os subordinavam muito estreitamente ao 
Ministério do Trabalho. Obtiveram, principalmente, o direito de greve, 
formalmente abolido durante os primeiros governos de Vargas. Após 1964, 
novamente, o controle governamental fez-se mais severo, voltando os 
sindicatos, por assim dizer, à posição em que estavam durante o Estado 
Novo. Apesar das mudanças ocorridas, variou apenas o grau e o tipo de 
dependência ante o Estado, permanecendo os sindicatos – para utilizar uma 
expressão de J. Albertino Rodrigues – como uma espécie de órgão 
paraestatal, representante dos trabalhadores ante o poder público e deste 
ante os trabalhadores. A cobertura dos gastos e despesas dos sindicatos 
continuou sempre fortemente dependente dos recursos provenientes do 
então imposto sindical12. Além disso, todo o sistema montado para a 
resolução dos conflitos, especificamente a Consolidação das Leis do 
Trabalho e a Justiça do Trabalho, não sofreu modificações importantes, a 
não ser, depois de 1964, a extinção da “lei de estabilidade” e a prerrogativa 
que o Executivo Federal chamou a si de fixar os reajustamentos salariais, os 
quais anteriormente eram atribuição dos Tribunais do Trabalho. 

Percebe-se, pois, que as mudanças ocorridas depois de 1930 – e que 
em nossa opinião tenderão a repetir-se – oscilaram sempre no sentido do 
afrouxamento ou estreitamento do controle governamental sobre os 
sindicatos, mas jamais se encaminharam para o rompimento dos laços de 
dependência que amarram as associações operárias ao poder estatal. 

                                                 
12 Segundo uma pesquisa realizada em São Paulo, o imposto ou a contribuição sindical como 
é atualmente denominado, representava cerca de 54% da arrecadação bruta dos sindicatos. 
Cf. Ophélia RABELLO, A Rede Sindical Paulista, São Paulo, Instituto Cultural do Trabalho, 
1965. A porcentagem indicada está provavelmente deflacionada uma vez que decorrem das 
declarações dos próprios dirigentes sindicais. 
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É significativo que, mesmo nos momentos politicamente mais 
favoráveis, as lideranças sindicais não envidassem nenhum esforço sério no 
sentido da criação de um sindicalismo autônomo. Na realidade, desejaram 
maior liberdade de ação, maior influência nas decisões políticas através da 
aproximação com o Poder, sem pretenderem romper a vinculação estrutural 
com o aparelho estatal, isto é, sem perderem a “proteção” e a garantia legal 
de sua representatividade face aos trabalhadores, de um lado, e às empresas, 
de outro. 

Não há dados fidedignos sobre a proporção de operários brasileiros 
sindicalizados. José Albertino Rodrigues considera que a taxa de 
sindicalização, em todo o país, por volta de 1960, era aproximadamente de 
um terço do total dos trabalhadores. Na região sudeste, segundo o mesmo 
autor, era de 40%13. Ophelia Rabello, baseando-se em informações prestadas 
pelos próprios sindicatos, estima que a proporção de sindicalizados estaria 
entre 35% a 40% dos assalariados de São Paulo14. Segundo os resultados de 
seu inquérito, aproximadamente 70% dos sindicatos apresentariam índices de 
sindicalização inferior à metade dos empregados da indústria. Para Miglioli, 
47% dos empregados na indústria, em 1957, estariam sindicalizados15. Para 
Freitas Marcondes, cerca de um quarto dos órgãos sindicais de São Paulo 
possuem menos de um terço de trabalhadores do setor16. Utilizando outro 
procedimento (número de trabalhadores que votaram nas eleições sindicais) 
encontramos 10% de votantes entre os metalúrgicos, 10% entre os têxteis 
(1961), 21% entre os gráficos e 7% entre os trabalhadores da indústria 
química e farmacêutica (1962)17. 

Quanto ao número total de sindicalizados, Aziz Simão18 aponta mais 
de um milhão já em 1957. Albertino Rodrigues, utilizando dados extraídos 
do Anuário Estatístico do IBGE, estima em cerca de 1.200 mil o número de 
aderentes a sindicatos em 1961. Essas cifras, que não se referem apenas a 

                                                 
13 José Albertino RODRIGUES, op. cit. 
14 Ophélia RABELLO, op. cit. 
15 Jorge MIGLIOLI, Como São Feitas as Greves no Brasil, Rio, Civilização Brasileira, 1963. 
16 Freitas MARCONDES, Radiografia da Liderança Sindical Paulista, São Paulo, Instituto 
Cultural do Trabalho, 1964. 
17 Leôncio Martins RODRIGUES, Conflito Industrial e Sindicalismo no Brasil. 
18 Azis SIMÃO, “Industrialisation et syndicalisme au Brésil”, in: Ouvriers et Syndicats 
d’Amérique Latine (número especial da revista Sociologie du Travail), Paris, n.? 4, 1961. 
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operários, mas ao conjunto da população assalariada, são em si mesmas 
expressivas mas em nossa opinião são fortemente inflacionadas por 
decorrerem de informações prestadas pelas próprias direções sindicais. 
Assim, J. Albertino Rodrigues alerta que as cifras geralmente referem-se ao 
número de associados inscritos (ou que se inscreveram) nos sindicatos e 
que, a rigor, apenas nominalmente poderiam ser considerados sócios:  

Um grande número de trabalhadores procura sua organização 
sindical no momento em que tem um grave problema a enfrentar, 
seja de natureza jurídica, seja de natureza assistencial. Não sendo 
sócio, precisa adquirir essa qualidade para ser atendido ... Resolvido 
o problema, nem sempre continua a frequentar o sindicato embora 
nele permaneça inscrito19. 

Deixando de lado o problema da fidedignidade das cifras referentes 
ao volume de sindicalizados – sobre o que tendemos a concordar com as 
restrições feitas pelos diferentes autores – cabe indagar se a 
representatividade das associações operárias pode ser medida apenas em 
termos numéricos20. Diferentes pesquisas com grupos de trabalhadores21 
mostram, persistentemente, que a grande maioria de sindicalizados adere às 
suas organizações predominantemente por razões assistenciais (serviços 
médicos, dentários, etc. e jurídicos). Deste modo, a sindicalização não é 
suficientemente indicativa de um grau de solidariedade profissional e não 
significa que o sindicato seja considerado basicamente como um 
instrumento de pressão e de luta. 

É significativo, nesse sentido, que o êxito das greves decorra 
fundamentalmente da ação dos piquetes. Sem a presença deles os operários 

                                                 
19 José Albertino RODRIGUES, op. cit., p. 140. 
20 Schmitter estima que 16,4% dos empregados urbanos estavam, em 1940, formalmente 
inscritos em sindicatos; em 1950, 17,9%; em 1960, 25,4%. Mesmo aceitando os critérios 
utilizados nas estatísticas oficiais, a taxa de sindicalização brasileira é baixa quando 
comparada com outros países da América Latina. Schmitter considera que, tomando-se como 
critério de cálculo o total da população, as taxas de sindicalização no Brasil são inferiores às 
de Cuba, Venezuela, Argentina, Colômbia, Chile, Uruguai, México, Peru, Bolívia e 
Paraguai. P. SCHMITTER, op. cit., p. 159. 
21 Ver principalmente Juarez R. Brandão LOPES, Sociedade Industrial no Brasil São Paulo, 
Difusão Européia do Livro, 1964; Leôncio Martins RODRIGUES, Industrialização e 
Atitudes Operárias; Inaiá Maria Moreira de CARVALHO, “Operário e Sociedade Industrial 
na Bahia”, Estudos Bahianos n.o 4, Salvador, Universidade Federal da Bahia, 1971. 
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raramente obedecem a ordem de paralisação do trabalho decretada pelo 
sindicato. Ora, a maior ou menor liberdade de ação dos piquetes depende da 
“legalidade” do movimento e da disposição das autoridades em reprimi-lo. 
O sucesso eventual de uma greve, assim, está em grande parte subordinado 
à atitude do governo face ao movimento, do apoio ou simpatia que os 
sindicatos possam encontrar entre os que detêm o poder ou entre outras 
facções das camadas superiores. A ação sindical necessita considerar esses 
outros atores e evitar ultrapassar certos limites que levem a uma coalizão 
geral antioperária das “classes altas”. 

Em síntese: um balanço da evolução do sindicalismo nos últimos 
decênios mostra, em comparação com o passado, uma elevação sensível do 
número de sindicatos e de trabalhadores sindicalizados. Mostra também o 
aumento da importância dos sindicatos na vida política nacional. Detenhamo-
nos um pouco sobre essas questões. Os trabalhadores industriais constituem 
hoje um grupo social importante que deve ser tido em consideração por 
qualquer governo, em situações eleitorais ou fora delas. Numericamente 
inferiores à massa de trabalhadores agrícolas, ou às populações pobres das 
grandes cidades, empregadas ou subempregadas no setor terciário, o 
proletariado industrial localiza-se, no entanto, no setor mais dinâmico da 
economia. Enquanto consumidor, representa um volume importante de 
pessoas cujos níveis aquisitivos influem sobre a venda de bens de consumo 
imediato e mesmo sobre alguns bens de consumo durável. Nos momentos 
eleitorais, constitui uma massa importante de votos, que deve ser levada em 
conta. Nesses aspectos, que resultam do simples crescimento numérico dos 
trabalhadores fabris, a situação parece irreversível. 

De outro ponto de vista, no que diz respeito à atuação dos sindicatos, 
pode-se igualmente afirmar que de 1945 a 1964 de modo geral – apesar de 
certos períodos de retrocesso – os sindicatos aumentaram sua influência na 
vida da sociedade brasileira, aumento esse que é parcialmente decorrente do 
aumento da população operária e do processo de industrialização, ou seja, 
de transformações socioeconômicas. 

Estabelecidos esses pontos, cabe focalizar a questão do ponto de vista 
político Em relação a outras camadas e grupos sociais, a influência dos 
sindicatos na política brasileira, no controle ou na participação nas decisões 
(ao nível municipal, estadual ou nacional), é bastante reduzido. O peso do 
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sindicalismo no sistema econômico ou político, sua capacidade de influir 
sobre as decisões depende essencialmente de sua capacidade de 
mobilização dos trabalhadores22. Até o presente momento, os sindicatos 
mostraram que só conseguem autonomamente uma mobilização operária de 
certa envergadura, sem o apoio governamental, quando se trata de 
reivindicações salariais conduzidas dentro das normas impostas pela 
legislação do trabalho. O sindicalismo brasileiro, de um modo geral, não 
dispõe de condições para enfrentar as grandes empresas. Um conjunto de 
fatores (que tentaremos detalhar mais adiante) lhe é amplamente 
desfavorável. Daí resulta parcialmente sua vocação “governista”, isto é, a 
necessidade de procurar constantemente a proteção estatal. É a legislação 
social que legitima os sindicatos, que os transforma obrigatoriamente em 
representantes dos trabalhadores nas negociações com as empresas. 
Fundamentalmente, os sindicatos procuram obter por vias políticas, isto é, 
através de alianças com setores ou facções dominantes, o que não podem 
conseguir por meio de negociações diretas com o poder econômico. Por 
isso, estão constantemente à procura de “aliados” nas camadas superiores – 
nos grupos que controlam ou influenciam as decisões do Estado, ou do 
Legislativo – pois não podem obter, por vias conflitivas, nenhuma 
reivindicação importante23. 

Face a um poder estatal hostil, a capacidade de pressão dos 
sindicatos, especificamente, a de desencadear greves, declina rapidamente. 
Os dados sobre ocorrência de movimentos grevistas são escassos. Para o 
Estado de São Paulo, um levantamento feito através de jornais das greves 
ocorridas entre 1960 e 1964 apresenta o seguinte resultado: 

                                                 
22 A greve, ou a ameaça de a ela recorrer, constitui o instrumento por excelência de pressão 
de que dispõem os trabalhadores. Entretanto, não é o único. Há outros modos indiretos de 
pressão, mais desorganizados e relativamente mais espontâneos, capazes de prejudicar a 
produção, tais como: ausências no trabalho, frenagem, desinteresse, etc. De modo geral, 
quanto mais sofisticado e caro o equipamento utilizado, maior a necessidade de se ter 
trabalhadores bem integrados e relativamente “satisfeitos”. Daí decorre, em parte, as 
preocupações pelos “aspectos humanos do trabalho” nas empresas modernas. 
23 Por reivindicação importante estamos entendendo as reivindicações que vão além do 
simples aumento salarial, tais como: férias remuneradas, aposentadoria, seguro contra 
desemprego, estabilidade no trabalho, etc.. 
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Greves no Estado de São Paulo24 

Ano Número de Greves 
1960 30 
1961 40 
1962 68 
1963 96 
1964 18 

Provavelmente, nos algarismos acima, o número de greves está 
subestimado porquanto os jornais não necessariamente registram todas as 
paralisações de trabalho e conflitos. Ainda assim percebe-se a queda 
ocorrida depois de 1964, quando os principais sindicatos do país foram 
colocados sob intervenção e as antigas lideranças eliminadas. Depois desse 
ano, praticamente não houve mais greves, com a exceção da de Osasco, que 
se propagou, se radicalizou e terminou rapidamente. A experiência de 
outros países demonstra que o movimento sindical não tem condições de 
desencadear e vencer grandes batalhas insurrecionais contra um poder 
público bem estabelecido, unificado e hostil. É certo, por outro lado, que 
mesmo em tais circunstâncias, a classe operária tem sido capaz de fustigar o 
poder econômico e o poder político com pequenos ou grandes movimentos 
grevistas. Historicamente, esse processo de conflito resultou na legitimação 
das organizações sindicais e de suas reivindicações. No caso brasileiro, o 
que chama atenção foi a facilidade com que os regimes militares 
estabelecidos depois de 1964 desmontaram o anterior “esquema sindical” e 
conseguiram impedir, apesar da compressão salarial, a eclosão de qualquer 
conflito importante. Provavelmente, não há um só país de nível de 
industrialização equiparável ao brasileiro em que o movimento operário e 
sindical seja tão fraco. 

O estudo do sindicalismo nacional nos primeiros anos da década de 
1960 acrescenta novos elementos para a avaliação do tipo de orientação 
predominante entre as lideranças sindicais e dos instrumentos de pressão de 
que dispõem para participar da “grande política”. O período que começa em 
1960 e termina em 1964 representa os anos de grande atividade sindical, em 
que o movimento operário brasileiro experimentou o desencadeamento de 

                                                 
24 Cf. Cassiano Marcondes RANGEL FILHO e Maria Hermínia B. Tavares de ALMEIDA, 
Nacionalismo e Greve, São Paulo (dat.). 
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greves de caráter nacional e de fundo político. Cinco “greves políticas” 
podem ser registradas: a) agosto de 1961, quando da renúncia de Jânio 
Quadros; b) dezembro de 1961, no Recife, em favor da Sudene; c) janeiro 
de 1962, na Petrobrás, em prol de uma “diretoria nacionalista”; d) julho de 
1962, greve nacional de 24 horas (o objetivo principal dessa greve foi a 
recusa da Câmara Federal em apoiar Santhiago Dantas para Primeiro 
Ministro. Os sindicatos – representados especialmente pela CNTI, PUA, 
Sindicatos de Aeroviários, Operários Navais, Federação dos Trabalhadores 
em Indústrias Gráficas, Condutores de Veículos Rodoviários, etc. – 
apresentavam, ademais, outras reivindicações tais como a formação de um 
“governo nacionalista e democrático”, “reformas de base”, medidas contra a 
carestia, etc.); e) Greve de setembro de 1962, reclamando especialmente a 
realização do plebiscito relativo à extinção do “regime parlamentar”. 

A simples verificação dos objetivos dessas greves indica que os 
sindicatos deveriam contar com o apoio ou simpatia de outros setores 
políticos “extrassindicais”. Detenhamo-nos um pouco mais sobre as “greves 
gerais” de julho e setembro de 1962. As finalidades do movimento grevista 
coincidiam com os propósitos da Presidência da República: o fim do regime 
parlamentarista. A primeira greve geral dura 24 horas; a segunda é 
desencadeada numa sexta-feira (14 de setembro) e suspensa no domingo ... 
Uma apreciação dos setores econômicos afetados mostra que a paralisação 
do trabalho atingiu basicamente as empresas estatais ou paraestatais: 
Petrobrás, transportes urbanos, portos, Rede Rodoviária Nacional, etc.. Nas 
empresas privadas não houve greve. Em outras palavras, isso significa que a 
adesão dos trabalhadores aos movimentos grevistas só ocorreu nas 
empresas em que, provavelmente, os trabalhadores contavam que não 
haveria represálias por parte da administração nem mesmo desconto no 
salário. Por outro lado, é possível que nesses setores, de empresas estatais 
ou paraestatais, os sindicatos ‘tenham conseguido maior penetração e 
influência entre os trabalhadores, face à posição mais tolerante da direção 
das empresas, ao contrário do que sucedia no setor privado. 

Seria superficial concluir que parte do movimento sindical, 
especificamente os novos organismos da cúpula, como o PUA, a CGT, o 
Forum Sindical de Debates, etc., serviram como grupos de pressão em 
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benefício de interesses políticos de outras facções das classes superiores25. 
Entretanto, essa constatação, evidente quando se examinam os motivos da 
greve, não explica por que as direções sindicais, no período considerado, 
optaram por essa via. Percebe-se, ao examinar-se as “reivindicações 
secundárias” que justificaram o desencadeamento do movimento, que as 
lideranças sindicais, aliando-se a outras facções, dando “base de massa” ao 
governo, procuravam outras vantagens para os trabalhadores que só 
conseguiriam mediante a sua incorporação numa coalizão “nacionalista-
populista” mais ampla que facilitasse a mobilização da classe26. 

A alternativa seria uma política autônoma (e conflitiva) voltada para 
o fortalecimento das organizações sindicais, com a tentativa de incorporar 
largas parcelas das camadas trabalhadoras às associações operárias, de 
fortalecimento da coesão interna da classe, em oposição ao governo e às 
empresas. Essa via, que uma visão militante do sindicalismo e do 
proletariado tende a valorizar, tem seu preço e, no fundo, não decorre de 
uma opção livremente oferecida aos militantes e dirigentes sindicais. Como 
acentua E. Faletto,  

.... a natureza do sindicalismo está sempre em estreita relação com o 
sistema social em que se insere ... A incorporação dos setores 
operários não depende tão somente da existência de uma ‘vontade de 
participação’; sua possibilidade, a natureza que venha a adquirir, caso 

                                                 
25 Agindo no sentido dos interesses imediatos da Presidência da República, os sindicatos 
aproveitaram para incluir outras reivindicações, de caráter mais geral, tais como: 
independência econômica e política; alteração da estrutura agrária; democratização do Poder 
e ampliação das liberdades sindicais e democráticas; aumento da participação do Estado na 
economia; defesa do nível de vida das camadas populares (Cf. Cassiano RANGEL FILHO e 
Maria Hermínia T. de ALMEIDA, op. cit.). Claro está que o atendimento de tais 
reivindicações suporia transformações sociais mais profundas. Note-se, contudo, que após a 
greve de julho de 1962 (indicação de um Primeiro-Ministro que apoiasse as “reformas de 
base”), os sindicatos obtiveram o 13° salário. 
26 Certamente os aspectos ideológicos desempenharam, no período considerado, um papel 
relevante na aproximação das lideranças sindicais com o governo. Em alguns casos, tudo 
indica que houve preponderantemente um esforço das lideranças nacionalistas de promover e 
facilitar a mobilização dos trabalhadores e de ampliar a participação dos sindicatos no 
aparelho governamental. Ver especialmente Keneth Paul ERICKSON, Labor in the Polical 
Process in Brazil 1970 (Tese de doutorado apresentada no Departamento de Ciências 
Políticas da Universidade de Columbia, Nova York). O capítulo V, “The Labor Ministery 
Under Almino Afonso:a Case Study in Political Change”, é particularmente importante. 
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isso ocorra, depende das características da situação social e das 
transformações que possam ser realizadas na estrutura do poder27.  

No caso brasileiro, a opção por uma linha independente pressuporia o 
conflito com as empresas e o Estado. Essa alternativa não depende apenas 
de uma vontade das lideranças. Estas refletem sempre, de alguma maneira, 
as características da classe operária: seu grau de coesão, o tipo de aspiração 
predominante na massa, sua situação em relação a outros grupos e camadas 
sociais, etc. 

As ideologias nacionalistas ou populistas, o esforço das lideranças 
sindicais de se integrarem num movimento social mais amplo e de 
estabelecerem vinculações com outras forças políticas e grupos sociais não 
decorrem apenas da fraqueza do sindicalismo, reflexo em última instância, 
da fraqueza da classe operária no Brasil. O tipo de orientação populista-
nacionalista advém igualmente da natureza dos problemas que afetam aos 
trabalhadores nos países subdesenvolvidos e do papel desempenhado pelo 
Estado na promoção do desenvolvimento econômico. Nos países da velha 
industrialização, as condições sociais, econômicas, políticas e culturais 
requeridas para a formação das sociedades modernas criaram-se mais 
lentamente, em função geralmente da própria evolução e expansão da 
indústria. Em outras palavras, a modernização resultou basicamente da 
expansão econômica, o que equivale dizer, da ação da burguesia enquanto 
classe. Os aspectos relacionados à situação fabril, à defesa do status 
profissional, etc., foram sobressalentes para os trabalhadores e constituíram 
o ponto central da ação sindical. Nas nações de industrialização recente, um 
conjunto de problemas que afetam a situação do operário, enquanto 
consumidor pobre e morador de áreas urbanas, sobrepõem-se aos aspectos 
sócio-profissionais do trabalho e não encontram solução no âmbito das 
relações industriais. Dependem, numa escala desconhecida nos países de 
industrialização liberal, da política do governo e de sua atitude face às 
demandas dos grupos assalariados. Em qualquer país, as posições 
assumidas pelo Estado ante as exigências operárias é fator importante para a 
estratégia sindical. Nas condições brasileiras, é fator decisivo. 

                                                 
27 Cf. Enzo FALETTO, “Industrialização e Classe Operária na América Latina” in: Leôncio 
Martins Rodrigues (org.), Sindicalismo e Sociedade, pp. 336-7. 
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A legislação do trabalho e a classe operária 

Os efeitos da legislação do trabalho sobre as atitudes do proletariado 
brasileiro ainda não estão bem esclarecidos, assim como os motivos que 
levaram à sua promulgação. De um lado, pode-se aventar a hipótese de que 
a falta de agressividade reivindicatória dos trabalhadores seria decorrência 
da concessão, pelo governo surgido com a vitória da Aliança ‘Liberal, de 
uma legislação social “avançada para a sua época”. Subjacente a esta 
hipótese, está a ideia de que, sem a intervenção do Estado na área sindical e 
industrial, os trabalhadores seriam compelidos a se organizar 
autonomamente, a criar sindicatos mais sólidos e representativos de onde 
emergiriam “líderes autênticos”. De outro lado, afirma-se que a legislação 
social nada mais fez do que ceder a uma pressão operária preexistente. 

A história do movimento sindical brasileiro não oferece muitas 
evidências favoráveis a essa última hipótese, embora não haja muitos 
elementos que possibilitem rejeitá-la categoricamente, uma vez que vários 
aspectos relativos ao período em questão requerem uma investigação 
histórica mais detalhada. Os dados disponíveis sugerem, no entanto que, 
antes de 1930, apesar do aumento do número de associações operárias, o 
movimento operário teria escassa possibilidade de obter, por si mesmo, 
vantagens equivalentes às outorgadas pela legislação do trabalho. Azis Simão 
registrou um total de 108 greves ocorridas em todo o Estado de São Paulo no 
período compreendido entre 1901 e 1914; para os anos que antecederam o 
início da intervenção estatal na “questão social” (1915-1929), o mesmo autor 
anotou 107 greves. A. Simão assinala que  

... em 1919, ainda ocorreu uma greve generalizada, seguida de uma 
série de outras, setoriais e interprofissionais de expressivas 
amplitudes. Em 1920, verificou-se uma única greve interprofissional. 
Daí a 1937, não se registraram senão conflitos de trabalhos limitados 
a estabelecimentos ou setores econômicos. E a partir de 1923, 
decresceu até mesmo o número de ocorrências circunscritas a 
categorias profissionais e empresas, sendo que houve anos sem 
nenhum registro na Capital ou no interior28.  

Ademais, a década de 1930, quando se ampliou a intervenção estatal 
no terreno trabalhista, coincide, em São Paulo, com o incremento das 

                                                 
28 Azis SIMÃO, Sindicato e Estado, p. 108. 
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migrações internas para o Estado e para a Capital, aumentando a 
disponibilidade de mão de obra e pondo à disposição dos empregadores uma 
massa de trabalhadores inteiramente desprovida de experiência política e 
sindical. Muito provavelmente, como também acontece nos casos de crise 
econômica e desemprego, a capacidade de pressão dos trabalhadores 
diminuiu29. Não há dados que sugiram, no período considerado, um aumento 
da influência política e sindical dos trabalhadores que tivesse sido quebrada, 
subitamente, pela ação regulamentadora do Estado. A hipótese mais provável, 
é que a intervenção e o controle dos sindicatos, que se inicia na década de 
1930, deu-se num momento de refluxo do movimento sindical30. 

Nada indica que, com a possível exceção dos grupos de trabalhadores 
qualificados, a massa operária estivesse em condições de obter, através de 
um processo de enfrentamento direto com os empregadores, um conjunto 
importante de vantagens profissionais e sociais. Parece-nos, pois, que a 
intervenção estatal garantiu, para os grupos de trabalhadores urbanos de 
baixa qualificação, mais benefícios sociais do que os sindicatos teriam 
podido consolidar. As vantagens foram essencialmente de natureza social: 
férias, aposentadoria, descanso semanal remunerado, regulamentação da 
jornada de trabalho, pagamento de horas-extras, etc. Do ponto de vista 
estritamente salarial, a intervenção estatal deve ter tido influência bastante 
reduzida, pois a decretação do primeiro salário mínimo, que interessa à 

                                                 
29 W. Dean, na sua excelente monografia sobre a industrialização paulista, afirma que a 
“força dos sindicatos e, portanto, sua capacidade de negociar independentemente da 
intervenção governamental, crescera muito desde a I Guerra Mundial” (p. 174). Há, ao nosso 
ver, uma superestimação do poder dos sindicatos. O mesmo autor assinala mais adiante, 
referindo-se à crise econômica de 1930, que o desemprego aumentara e que muitas indústrias 
operavam muito abaixo de sua capacidade, fato que, como salientamos, normalmente coloca 
a classe operária em posição desvantajosa para a negociação (ver o cap. “Os Industriais e o 
Estado Liberal”). Warren DEAN, A Industrialização de São Paulo, São Paulo, Difusão 
Européia do Livro, 1971. 
30 De fato, o fenômeno não foi apenas brasileiro. A segunda metade da década de 1920 foi 
mareada pelo recuo mundial da classe operária. Esta havia começado já antes de 1918 a se 
recompor do abalo produzido em suas fileiras pela eclosão da I Guerra. O armistício deu-se 
num momento de debilitamento das economias e do sistema de poder das principais nações 
capitalistas e da vaga ascendente do movimento operário, estimulado pela Revolução Russa. 
Porém, na década seguinte, depois do malogro dos levantes da Alemanha, da Hungria, da 
derrota da greve geral inglesa, etc., o movimento político e sindical operário, dilacerado por 
cisões internas, refluiu novamente. 
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imensa maioria dos trabalhadores braçais, só veio a ocorrer muitos anos 
mais tarde, durante a II Guerra. É certo, no entanto, que as vantagens 
outorgadas representaram uma elevação indireta dos salários e, para o 
empregador, um aumento do custo da mão de obra, estimulando a 
racionalização da produção e o emprego de equipamento. 

A história do movimento sindical em outros países mostra que são os 
grupos de trabalhadores qualificados, com forte solidariedade profissional e 
“tradição operária”, os mais capazes de constituir associações com condições 
de enfrentar um patronato poderoso e obter vantagens sociais de maior 
amplitude. Trabalhadores de baixa qualificação geralmente tendem a 
procurar, por meios legislativos e ou políticos, certos benefícios que não 
podem conseguir através da barganha direta com os empregadores. Nos 
EUA, a sindicalização dos trabalhadores não qualificados das grandes 
indústrias e a expansão do CIO foi facilitada pelas novas leis que 
favoreceram as organizações sindicais durante o New Deal. Em outros países 
do Terceiro Mundo, com forte excesso de mão de obra de baixa qualificação, 
o conjunto da classe operária só conseguiu certas vantagens sociais quando da 
ascensão ao poder de elites modernizantes e nacionalistas. 

O estudo de Juarez B. Lopes, sobre a formação do sindicato em duas 
comunidades do interior de Minas, mostra como na presença de um 
patronato forte que dominava o sistema político local, com relações de 
trabalho predominantemente paternalistas e grande disponibilidade de mão 
de obra, a formação do sindicato e a aplicação do salário mínimo foi 
facilitada pela existência da legislação do trabalho e pela intervenção do 
Ministério do Trabalho. As lideranças operárias locais apoiaram-se nas 
exigências legais e nas garantias oferecidas pelo Ministério do Trabalho 
para organizarem localmente o sindicato dos têxteis31. 

Considera-se, às vezes, que a intervenção do Estado seria responsável 
pelo declínio do revolucionarismo proletário existente no passado. A 
observação da evolução do sindicalismo em outros países leva a encarar 
com ceticismo essa tese. O declínio das concepções revolucionárias foi um 
fenômeno geral no interior do sindicalismo depois que certas conquistas 
foram obtidas e as organizações sindicais legitimadas. A formação de 
                                                 
31 Juarez R. Brandão LOPES, Crise do Brasil Arcaico, São Paulo, Difusão Européia do 
Livro, 1971. 
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“burocracias sindicais”, que no Brasil se deveu à intervenção estatal, é 
igualmente um fenômeno que se encontra em toda parte, quando os 
sindicatos se transformaram em organizações de massa e desapareceu o 
antigo sindicalismo de elites operárias. 

Além disso, quando se atenta para o número de sindicatos formados e 
de trabalhadores que aderiram aos sindicatos nos diferentes períodos, 
percebe-se que a legislação trabalhista facilitou a adesão dos operários (e 
demais setores assalariados) às novas associações. O aumento do número de 
sindicatos e de operários sindicalizados, depois de 1930, foi de tal 
magnitude que não pode ser atribuído ao simples crescimento do 
proletariado industrial. 

Seria ocioso afirmar que a legitimação dos sindicatos e a extensão 
das vantagens trabalhistas se acompanhou do controle das associações 
operárias e eliminação das que não se enquadraram nas exigências legais. 

Do ponto de vista dos efeitos da legislação do trabalho sobre as 
orientações da classe, especificamente de sua capacidade de pressão e 
barganha, parece não haver dúvida que os novos dispositivos contribuíram, 
em escala difícil de ser medida, para a eliminação de alguns pontos de atrito 
entre empregados e empregadores, ou melhor, os transferiram para a esfera 
legal. Mas novamente volta a pergunta: em que medida a fraca coesão 
grupal dos trabalhadores e sua baixa agressividade reivindicatória é uma 
resultante do paternalismo estatal? Por que os trabalhadores, principalmente 
depois de 1945, não procuraram romper a camisa de força que tolhia a 
autonomia sindical? Por que não procuraram tornar-se independentes do 
Ministério do Trabalho? 

Nossa hipótese é que certas características do sindicalismo (e da 
classe operária) no Brasil, especificamente sua limitada capacidade de 
atuação autônoma e de pressão, não resultaram principalmente da outorga 
da legislação do trabalho e da vinculação das instituições sindicais ao 
aparelho do Estado, mas de outras variáveis socioeconômicas, culturais e 
políticas relacionadas ao processo de formação do proletariado, à sua 
posição na sociedade em confronto com as demais classes e forças políticas. 
A intervenção do Estado, em razão do momento histórico em que ocorreu, 
foi, como era natural, interpretada em função das doutrinas corporativistas e 
fascistas. A “inspiração italiana” parece evidente quando se cotejam certos 
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trechos da “Carta del Lavoro” com as concepções corporativistas 
brasileiras, teorizadas por Oliveira Vianna32. 

A evolução posterior da sociedade brasileira, a coexistência da 
estrutura sindical “corporativa” com as instituições da democracia 
representativa após a redemocratização de 1945, sua manutenção na reação 
antipopulista iniciada em 1964, sugerem que a reordenação da estrutura 
sindical e sua vinculação com o aparelho estatal, começada em 1930 não 
resultaram de fatores políticos circunstanciais, mas respondem a 
modificações mais profundas na sociedade brasileira. Fator essencial foi a 
modificação das funções preenchidas pelo Estado após o esboroamento do 
esquema oligárquico de poder. A partir de então, o Estado passou a assumir 
maiores responsabilidades na promoção da expansão econômica e 
modernização da sociedade brasileira e, nesse passo, chamou a si a 
regulamentação do relacionamento das classes sociais entre si. Não se trata 
aqui de que o Estado – apesar de seus aspectos bonapartistas – esteja acima 
das classes e de seus conflitos. A política governamental reflete, de algum 
modo, mudanças estruturais na sociedade brasileira, como por exemplo, a 
ascensão da burguesia nacional, o aumento da importância das camadas 
médias, dos setores populares e operários, etc.. Porém, os grupos e camadas 
emergentes, na medida em que são relativamente pouco coesos, 
segmentados e limitados a algumas áreas do país, isto é, na medida em que 
no existem nacionalmente, procuram agir principalmente através do Estado, 
quer se trate dos cafeicultores, dos usineiros, dos industriais, dos grupos de 
classe média, do capital estrangeiro ou dos assalariados e proletários 
urbanos. Obviamente, a influência dos diferentes grupos e classes sociais 
sobre a política governamental, assim como o tipo e meios de pressão de 
que dispõem, variam de acordo com a sua natureza social específica e com 
as transformações sociais e econômicas do país. Porém, o Estado continua 
sendo o instrumento básico a ser utilizado por cada grupo para a defesa dos 
seus interesses. À fraqueza do proletariado industrial corresponde, noutra 
dimensão, a fraqueza da burguesia industrial e, de um modo geral, das 
demais “classes econômicas”, tais como os fazendeiros, os trabalhadores 
agrícolas, etc., o que confere a certas instituições, como o Estado, as Forças 

                                                 
32 Ver Oliveira VIANNA: Problemas do Direito Corporativo, São Paulo, José Olympio, 
1938; Problemas do Direito Sindical, Rio, Editora Max Limonad, 1943, e Direito do 
Trabalho e Democracia Social, São Paulo, José Olympio, 1951. 
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Armadas, a Igreja, e a certas categorias sociais, como os militares, os 
tecnocratas, os intelectuais, um papel sobressalente na política e no 
desenvolvimento econômico brasileiro. 

Trata-se de uma situação que tem raízes na própria formação histórica 
da sociedade nacional e na natureza do processo de industrialização. Ao 
contrário dos países de desenvolvimento capitalista “clássico” e de tradição 
liberal, a “sociedade civil” como atualmente está em voga denominar, é fraca 
perante o Poder do Estado33. Assim, a constante procura de apoio nas 
estruturas do Poder estatal por parte das direções sindicais não decorre de sua 
vocação conciliadora inata, mas das escassas chances de êxito de um tipo de 
ação baseada no conflito aberto com o Poder político e econômico sem o 
apoio de outros setores e forças sociais. 

Os Trabalhadores Brasileiros: Expectativas e Atitudes 

Antes de passarmos à análise das expectativas e tipos de orientação 
predominantes entre os trabalhadores industriais, conviria destacar algumas 
características mais gerais da classe operária no Brasil. 

Com exceção de São Paulo e do Rio de Janeiro onde, desde o início 
do século, constituíram-se alguns núcleos industriais, pode-se dizer que o 
proletariado fabril brasileiro é de formação bastante recente, contando no 
seu meio forte proporção de trabalhadores de origem agrícola. Não se 
dispõe de estatísticas nacionais que possibilitem averiguar com precisão o 
meio social de origem do atual proletariado. As pesquisas realizadas com 
grupos de operários (de caráter monográfico) sugerem que a proporção de 
trabalhadores originários de famílias operárias é pequena. Ao que tudo 

                                                 
33 Com algum exagero pode-se dizer que o Estado surgiu antes da formação da sociedade 
nacional moderna. As classes sociais que se formaram posteriormente (usineiros no 
Nordeste, cafeicultores em São Paulo e Minas, etc.) já encontraram um arcabouço 
burocrático constituído nacionalmente, que trataram de utilizar para a defesa de seus 
interesses particulares. Mas o Estado nacional não se constituiu em função dos interesses 
hegemônicos de uma classe, apesar de que cada grupo dominante, em diferentes momentos 
da história (e em relação com a atividade econômica predominante), tenha sabido utilizar, 
com maior ou menor habilidade, o aparelho burocrático preexistente para seus fins. 
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indica, parte importante da força de trabalho recrutada nos últimos decênios 
veio do setor rural ou do setor terciário34. 

A proporção de trabalhadores recrutados da agricultura varia segundo a 
região e o ramo industrial. Ao que parece, a indústria paulista abriga uma 
proporção de trabalhadores de origem rural mais elevada do que em outras 
partes uma vez que seu parque fabril atraiu trabalhadores de todos os Estados 
e regiões agrícolas. Talvez São Paulo seja uma das poucas cidades do Brasil 
cujo crescimento urbano foi determinado basicamente pela expansão 
industrial. Em outras cidades, como o Rio de Janeiro, é possível que a 
proporção de operários originários da agricultura seja menor. Pelo que sugere 
uma pesquisa realizada na Bahia, a proporção de trabalhadores vindos da 
agricultura não é tão elevada nesse Estado. Nossa hipótese seria de que, nas 
cidades onde o crescimento urbano precedeu a instalação de indústrias, como 
no caso de Salvador, o patronato local disporia de uma força de trabalho 
urbana empregada ou subempregada no setor terciário35, ao contrário do que 
ocorreria em São Paulo. Não seria possível, na ausência de pesquisas de 
maior âmbito, determinar com precisão a porcentagem de trabalhadores de 
origem rural na indústria brasileira no seu conjunto. Os dados fragmentários 
disponíveis indicam situações variadas. A pesquisa de Juarez Brandão Lopes 
(dados coletados em 1958) revela forte proporção de trabalhadores com 
experiência pretérita de trabalho na agricultura36. Outra pesquisa mais 
recente, de Andréia Loyola, ainda no Estado de Minas (Juiz de Fora), 
encontrou 37% de trabalhadores nascidos no meio rural37. É possível que em 
algumas cidades pequenas, em razão do paternalismo mais fortemente 
estabelecido, o patronato local se incline a recrutar seus novos operários nas 
famílias de trabalhadores já empregados em seus estabelecimentos (caso das 

                                                 
34 Na pesquisa que realizamos numa indústria automobilística, a proporção de trabalhadores 
semiqualificados que tinha trabalhado na agricultura era de 53%. Leôncio Martins 
RODRIGUES, Industrialização e Atitudes Operárias. 
35 Estudo, sobre o operariado industrial baiano, indica que 62% dos trabalhadores 
entrevistados (n=840) se declararam de origem urbana, embora a porcentagem variasse 
bastante segundo a cidade. Operário Industrial na Bahia, Salvador, Secretaria do Trabalho e 
Bem Estar Social. (Dados coletados em 1967). 
36 Juarez R. Brandão LOPES, Crise do Brasil Arcaico, São Paulo, Difusão Européia do 
Livro, 1967. 
37 Andréia Loyola, O Trabalhador Têxtil: Atitudes e Expectativas (Um Estudo de Caso em 
Minas Gerais). 1972 (dat.). 
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fábricas estudadas no interior de Minas). Assim sendo, a porcentagem de 
operários provenientes do “meio urbano” passa a ser mais elevada do que nas 
Capitais, especialmente São Paulo38. Cumpre ver, ademais, que o grosso da 
corrente migratória se realiza do campo para as grandes cidades e não para as 
pequenas cujas possibilidades de emprego são escassas. 

Embora não se possa estimar as dimensões da força de trabalho fabril 
oriunda da agricultura, pode-se aceitar que ela é elevada e que ainda mais 
elevada é a proporção de trabalhadores que, embora não tenham 
pessoalmente trabalhado na lavoura, vêm de famílias camponesas ou de 
assalariados agrícolas. 

Esse fato tem levado alguns sociólogos a falar na persistência de 
modos de sentir, pensar e agir de tipo tradicional. Os laços de solidariedade 
que uniriam os operários seriam de tipo primário, dificultando sua adesão a 
ações coletivas baseadas numa solidariedade profissional ou de classe, de 
tipo secundário. Além disso, os trabalhadores tenderiam a ver nos 
sindicatos uma instituição de prestação de serviços jurídicos e médicos, 
transferindo para a cidade expectativas elaboradas no meio rural39. 

Do ponto de vista da orientação social da classe, as pesquisas 
realizadas evidenciam que os trabalhadores estão movidos por aspirações de 
ascensão social (“conduta de mobilidade”, no sentido definido por 
Touraine)40. A entrada no meio fabril não seria percebida como um 
rebaixamento na escala social. Não necessariamente esses trabalhadores 
integrar-se-iam facilmente à indústria, adaptar-se-iam sem problemas ao 
trabalho, à hierarquia da fábrica, às normas disciplinares, ao sistema de 
autoridade, etc.. Os operários recém-ingressados ao sistema industrial 
valorizariam principalmente os aspectos externos desse último, isto é, não 
tanto o trabalho mas o emprego fabril (salários mais elevados, férias, 
aposentadorias e outras vantagens). Esse tipo de participação no sistema 
industrial não seria favorável para a emergência de formas coletivas de 

                                                 
38 A expressão “meio urbano” deve ser tomada com reserva. Em se tratando de pequenas 
cidades, as atitudes e valores dominantes e o padrão de relações industriais podem ser 
marcadamente tradicionais. 
39 Juarez R. Brandão LOPES, Sociedade Industrial no Brasil, Cap. II: “O Ajustamento do 
Trabalhador à Indústria: Mobilidade Social e Motivação”. 
40 A. TOURAINE e O. RAGAZZI, Ouvriers d’Origine Agricole. 
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ação, para a solidariedade grupai e para a adesão às associações operárias. 
Pelo contrário: incentivaria as aspirações de evasão da “condição operária” 
e o desejo de se estabelecer por conta própria. O sentido da mobilidade 
desses grupos dar-se-ia mais em direção ao meio urbano do que ao meio 
industrial, sendo o emprego fabril entendido principalmente como um 
momento passageiro da vida do trabalhador41. 

A influência dos valores tradicionais passou a ser notada após o 
estudo pioneiro e importante de Juarez B. Lopes sobre trabalhadores de 
origem rural em São Paulo42. Nossas pesquisas numa indústria 
automobilística sugerem, no entanto, que a conduta de mobilidade é mais 
geral, no sentido de ser encontrada igualmente entre trabalhadores de 
origem urbana43. A pesquisa de Luiz Pereira44, assim como a de Inaiá 
Carvalho45dão indicações no mesmo sentido. Os estudos efetuados com 
grupos operários sugerem que as aspirações de evasão, de estabelecimento 
por conta própria, não parecem tão vinculadas à origem rural da mão de 
obra, mas um traço comum da orientação dos trabalhadores fabris. 

Porém, ainda que os novos operários não se integrem facilmente ao 
meio social da indústria, economicamente esta constitui um forte atrativo 
em virtude dos salários mais elevados e de outras vantagens que oferece a 
trabalhadores provenientes de regiões escassamente industrializadas. Na 
verdade, e de modo mais amplo, não só o trabalho fabril stricto sensu mas 
também os “bolsões” industrializados e modernizados, os grandes centros 
urbanos, a inserção no mercado de trabalho capitalista significam uma 
ascensão social para os trabalhadores das áreas atrasadas economicamente. 

As pesquisas efetuadas com operários industriais e outros extratos 
populares vêm indicando que a maior parte dos entrevistados considera que 

                                                 
41 Essa hipótese, levantada inicialmente por A. Touraine (“Industrialisation et Conscience 
Ouvrière à São Paulo” in: Ouvriers et Syndicats d’Amérique Latine, número especial da 
Sociologie du Travail) vem sendo corroborada por posteriores estudos. Veja-se, a propósito, 
a pesquisa de Inaiá Maria M. de CARVALHO, op. cit. 
42 Juarez R. Brandão LOPES, Sociedade Industrial no Brasil. 
43 Leôncio Martins RODRIGUES, Industrialização e Atitudes Operárias. 
44 Luiz PEREIRA, Trabalho e Desenvolvimento no Brasil, São Paulo, Difusão Européia do 
Livro, 1965. 
45 Inaiá Maria de CARVALHO, op. cit. 
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sua situação econômica vem melhorando46. Face à extrema concentração da 
renda no Brasil, ao fato de que parcela considerável de trabalhadores 
industriais tem rendimento pouco mais elevado do que o salário mínimo47, 
as opiniões “otimistas” só encontram explicação quando se considera a 
situação pretérita de pobreza dos entrevistados no meio urbano e 
principalmente no meio rural. A hipótese, no caso, seria de que, embora a 
pirâmide da distribuição da renda não se tenha modificado substancialmente 
no transcorrer do avanço da industrialização, a maior parte dos grupos 
urbanos, inclusive os trabalhadores manuais, experimentou alguma melhora 
durante o processo de desenvolvimento: os trabalhadores de origem 
agrícola, ao se inserirem no mercado de trabalho urbano, passando a receber 
pelo menos o salário mínimo e a gozarem dos benefícios assegurados pela 
legislação48; os trabalhadores de origem operária, mais qualificados, ao 
ascenderem nas próprias empresas ou se estabelecerem por conta própria. 
Nestas condições, os trabalhadores manuais e os grupos de baixa renda 
teriam melhorado sua situação e elevado seu padrão de vida no decorrer do 
processo de desenvolvimento, principalmente mediante benefícios 

                                                 
46 Em nossa pesquisa com os trabalhadores da indústria automobilística, apenas uma 
pequena parcela dos respondentes declarou que sua situação tinha piorado economicamente. 
No caso, tratava-se de operários de uma indústria moderna, cuja média de salários era bem 
mais elevada do que a vigorante no parque industrial paulista. Contudo, pesquisa mais 
recente, abrangendo a população de 14 favelas do Rio e seis de São Vicente (Estado de São 
Paulo) indica que 68% (contra apenas 32%) dos entrevistados declararam que sua situação 
tinha melhorado. (A coleta do material é do segundo semestre de 1969). Cf. Carlos Estevan 
MARTINS, “Integración Social y Mobilización Política en la Clase Baja Urbana del Brasil”, 
Revista Latinoamericana de Ciência Política, Santiago, FLACSO, abril de 1971. O autor 
conclui que “como essa avaliação (dos entrevistados) apenas parcialmente se baseia em 
avanço efetivamente obtido dentro do sistema interno de estratificação, os resultados 
marginais parecem sugerir que a experiência de mobilidade reportada pelos favelados deve 
ter origem em grupos de referência situados fora do contexto urbano, e que servem de base 
para as comparações a partir das quais os favelados experimentam um sentimento de 
satisfação relativa com o ocorrido nos últimos cinco anos” (p. 61). 
47 Assinala Francisco Oliveira que “até 1967, 36,3% do total de empregados urbanos 
registrados no Brasil, estavam incluídos na faixa de remuneração de um salário-mínimo... 
essa porcentagem variava de um mínimo de 28% para o Rio Grande do Sul, passando por 
São Paulo com 30,6% ate Minas Gerais com o máximo de 50,5%; 67,5% dos que recebiam 
salário-mínimo eram trabalhadores industriais”. Francisco OLIVEIRA, A Economia 
Brasileira: Notas para uma Revisão Teórica, São Paulo, Cebrap, 1972 (mim.). 
48 Inaiá Maria de Carvalho assinala que, na Bahia, o “simples cumprimento da lei aparece (para 
o operário) como fator positivo para a imagem da direção (da empresa)”. Op. cit., p. 54. 
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assistenciais e novas oportunidades profissionais, apesar de que a distribuição 
da renda não se tenha tornado mais igualitária e de que os salários reais, 
para o conjunto dos trabalhadores manuais e assalariados pobres, tenham 
aumentado pouco. 

Os dados da tabela abaixo são suficientemente ilustrativos. Cinco por cento 
da população apropriam-se de mais de um terço da renda total. Foi também 
o grupo que, no decênio em questão, mais aumentou sua participação. 
Observa P. Singer que a classe E, cuja maioria de seus membros vive no 
campo, pode ser considerada como “fora da economia de mercado, pelo 
menos como parcela significativa da demanda efetiva. Quanto à classe D, 
que corresponde às massas urbanas de baixa renda, sua participação na 
renda total, deteriorou-se menos, sendo a sua queda principal o resultado do 
“arrocho salarial”49. 

Distribuição da renda no Brasil – 1960-197050 

Classe 
(1)* 

1960 1970 1960/70 
% da 
Renda 
Total 

Renda per 
capita 
(3)* 

% da 
Renda 

Total (3)* 

Renda per 
capita(3)* 

Aumento em% 
da renda per 

capita 
A 11,7 8.350 17,8 17.700 112,0 
B 15,6 2,780 18,5 4.590 65,0 
C 27,2 1.295 26,9 1.780 37,5 
D 27,8 662 23,1 768 16,0 
E 17,7 253 13,7 272 7,5 
SOMA 100,0 714 100,0 994 39 
Observações: 
(1)* Classes: A - os 1% de renda mais elevada; B - os 4% logo abaixo na escala de 
repartição da renda; C - os 15% seguintes na escala; D - os 30% seguintes e E - os 
50% de rendas mais baixas. 
(2)* Em milhões de cruzeiros de 1953. 
(3)* Em cruzeiros de 1953. 
FONTES: J. C. Duarte, Aspectos da Distribuição da Renda no Brasil em 1970 
(mimeo.), dissertação de mestrado apresentada a ESALQ da USP, 1971. 

                                                 
49 Op. cit., p. 65. 
50 Paul SINGER, O “Milagre Brasileiro”: Causas e Conseqüências, São Paulo, Cebrap, 
1972. (mim.). 
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Rotatividade, Formação Profissional e Nível de Instrução 

Outros elementos que afetam a capacidade de pressão e as 
orientações dos trabalhadores brasileiros necessitam ser ainda mencionados: 
a rotatividade no emprego, a formação profissional e o nível escolar. Os 
trabalhadores brasileiros, em especial as camadas de baixa qualificação, 
evidenciaram, em todas as pesquisas realizadas, alta rotatividade 
profissional, passando seguidamente de um emprego para outro, dentro ou 
fora do sistema industrial. A rotatividade no emprego, não seria preciso 
ressaltar, dificulta a integração do trabalhador no grupo operário, 
enfraquece a solidariedade profissional e estimula a busca de soluções 
individuais, notadamente por parte dos estratos operários dotados de maior 
qualificação. Por outro lado, a deficiente formação técnica do operário 
brasileiro, aspecto que está relacionado ao anterior, aumenta o desinteresse 
pelos assuntos referentes à situação sócio-profissional de trabalho, pois o 
operário não se sente ligado duradouramente a uma profissão e a seus 
companheiros. Cumpriria ressaltar, ainda, o baixo nível escolar dos 
trabalhadores, ponto que é usualmente subestimado, mas que afeta 
fortemente a capacidade de organização autônoma dos trabalhadores e a 
possibilidade de emergência de lideranças originadas do próprio meio 
operário. Os dados disponíveis indicam uma elevada proporção de 
analfabetos, ou de semiletrados no interior da classe operária brasileiras51. 
A frequência de leituras de jornais é baixa e os trabalhadores são mal 
informados dos acontecimentos políticos e de outros eventos relacionados à 
vida nacional. Muitas vezes mal conhecem certos direitos estipulados na 
Legislação do Trabalho. Sabe-se, por exemplo, que os sindicatos amiúde 

                                                 
51 Na indústria automobilística estudada em São Paulo, encontramos 6% de trabalhadores 
analfabetos e 30% com primário incompleto (Leôncio Martins RODRIGUES, Industrialização 
e Atitudes Operárias); a pesquisa com trabalhadores industriais baianos registrou 10,7% de 
analfabetos; 27,1% de semianalfabetos e 28,6% com primário incompleto. Outra pesquisa 
sobre a mão de obra na indústria paulista, revelou apenas 1% de analfabetos e 78% com curso 
primário, entre os trabalhadores não especializados. Os dados para estes últimos, não 
descriminam, entretanto, os que têm curso primário completo e incompleto. É possível, dado os 
elevados índices de evasão escolar, que parte importante dos operários, considerados com curso 
primário, de fato não o tenham terminado. Cf. João do Carmo LOPES e José PASTORE, A 
mão de obra Especializada na Indústria, São Paulo, IPE, 1971. Andréia LOYOLA (op. cit.) 
encontrou 39% com curso primário incompleto. 
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alertam aos trabalhadores para não assinar “papéis” apresentados pelos 
empregadores antes de consultarem os advogados dos sindicatos. 

Alguns dos pontos salientados não determinam por si mesmos, e 
isoladamente, o grau de capacidade reivindicatória dos sindicatos, embora 
possam influir nas orientações mais gerais da classe, de natureza ideológica 
ou política. Especificamente, as aspirações de participação nas vantagens da 
civilização industrial, de integração na sociedade urbana, e as frustrações que 
daí podem decorrer, pode constituir-se em pontos de apoio para uma política 
reivindicatória mais agressiva de parte das associações sindicais, enfatizando 
a ampliação e a diversificação do consumo e outras vantagens sociais. Em 
outros termos, embora dificultem a emergência de “condutas classistas”, 
poderiam eventualmente levar os sindicatos a uma política reivindicatória que 
teria alguns pontos de semelhança com a dos sindicatos norte-americanos, ou 
seja, um tipo de pressão que, embora não contestasse os fundamentos do 
sistema de poder, a estrutura de classes e os valores fundamentais do sistema 
social, fosse organizatoriamente autônoma e agressiva. 

Outros fatores, no entanto, enfraqueceram a capacidade de barganha 
dos trabalhadores brasileiros, e, por extensão, de suas associações. O primeiro 
deles poderia ser resumido no que denominamos de “fraco peso social da 
classe”. Os trabalhadores industriais, no conjunto da população brasileira, 
representam parcela minoritária. O crescimento do produto industrial, nos 
últimos decênios, não aumentou significativamente a importância relativa dos 
trabalhadores fabris em virtude da tecnologia poupadora de mão de obra. Este 
fator, apesar de não impossibilitar a formação de sindicatos fortes em 
determinados setores industriais, reduz a influência geral da classe na 
sociedade e torna difícil, se não impossível, a formação de partidos operários 
de alguma expressão eleitoral. Em outros termos, apesar da importância 
adquirida pela indústria no produto nacional, o peso político e social dos 
trabalhadores industriais não aumentou na mesma proporção. Dir-se-ia 
mesmo que diminuiu, em razão da expansão do setor terciário e do 
aparecimento, no meio urbano, de populações que passaram a pesar – mesmo 
que passivamente – no sistema de decisões: aumento da importância dos 
grupos “marginais” nos momentos eleitorais, orientação dos investimentos 
públicos no sentido da absorção desta mão de obra disponível, etc. 
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O segundo fator que reduz a capacidade de barganha, e que no fundo 
torna os sindicatos dependentes da política governamental, é o excesso de 
mão de obra à disposição dos empregadores. Nesse sentido, o crescimento 
urbano efetuou-se em detrimento da força de pressão direta dos sindicatos 
sobre as empresas. Com exceção de pequenos grupos de trabalhadores, a 
grande massa operária é de baixa qualificação e facilmente substituível no 
emprego. Esta é uma situação que perdura há longos anos. O excesso de 
oferta de mão de obra se iniciou com as grandes migrações de trabalhadores 
do Nordeste e de outras regiões para as capitais e centros industriais. Na 
década de 1930, em São Paulo, completa-se o processo de mudança étnica (e 
cultural) do proletariado, passando os operários de origem europeia a ser uma 
minoria no conjunto de mão de obra52. Quando a produção fabril se 
organizava predominantemente com base no chamado sistema profissional de 
trabalho, a presença de amplo exército industrial de reserva não prejudicava 
seriamente a capacidade reivindicatória das associações operárias: os 
trabalhadores de origem rural ou das pequenas cidades do interior que se 
dirigiam para os grandes centros urbanos, especialmente São Paulo, eram 
dotados de tão baixa qualificação profissional e educacional, tão pouco 
socializados para o sistema social e técnico da fábrica que não concorriam 
com os operários já empregados, geralmente de origem europeia. Porém, 
quando o sistema de produção em série passou a preponderar, tornando 
possível o adestramento rápido do trabalhador para a execução de tarefas que 
não requerem longo aprendizado, o mercado de trabalho passou a evoluir de 
modo favorável aos empregadores. A heterogeneidade do proletariado 
nacional aumentou e sua solidariedade interna enfraqueceu-se ante a 
presença, ao lado dos antigos operários estrangeiros (da Europa Latina, 
principalmente), de uma massa de trabalhadores vindos de diferentes regiões 
do país. Ademais, no período compreendido entre 1920-40, a indústria 
brasileira, em termos de sua capacidade de absorção de mão de obra, cresceu 
e diversificou-se lentamente53, fazendo com que a demanda de emprego 

                                                 
52 Sobre as migrações de mão de obra ver: José Francisco CAMARGO, Êxodo Rural no Brasil, 
São Paulo, Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas (USP), 1957. No livro 
Conflito Industrial e Sindicalismo no Brasil, analisamos mais demoradamente os efeitos das 
migrações internas sobre as orientações políticas e sindicais do proletariado paulista. Ver a III 
Parte: “Do Anarquismo ao Nacionalismo: Transformações no Comportamento Operário”. 
53 Embora discordando entre si quanto aos efeitos da Primeira-Guerra e da depressão dos anos 
30 sobre a economia brasileira, tanto W. BAER (A Industrialização e o Desenvolvimento 
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superasse amplamente a oferta, acentuando a posição desvantajosa dos 
trabalhadores na barganha com os empregadores. 

As mudanças na composição profissional e étnica da classe operária, 
principalmente em São Paulo, não ocorreram subitamente. Embora seja 
difícil fixar uma data inicial, todos os dados disponíveis indicam, depois de 
1930, o debilitamento progressivo da capacidade reivindicatória autônoma 
da classe operária, e das formas classistas das condutas e ideologias dos 
trabalhadores. O processo de incorporação de novas camadas ao sistema 
fabril continuou desde então nas condições de forte excesso de oferta de 
mão de obra, fator essencial que se deve ter em conta para a avaliação da 
capacidade de pressão da classe operária e consequentemente das táticas a 
serem utilizadas pelas lideranças. 

                                                                                                                 
Econômico no Brasil, Rio, Fundação Getúlio Vargas, 1966), como Warren DEAN (A 
Industrialização de São Paulo), concordam que a performance da economia brasileira, em 
termos de capacidade de absorção de mão de obra e de diversificação interna, foi pobre. Tanto 
econômica como politicamente, nada indica que as mudanças operadas entre 1920-40 tenham 
sido de molde a incrementar o poder de pressão dos trabalhadores industriais. 




