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CONCLUSÃO  

PERSPECTIVAS DO SINDICALISMO BRASILEIRO 

Procuramos mostrar, numa exposição sumária da evolução do 
sindicalismo e do comportamento dos trabalhadores nos diferentes países, 
que as orientações ideológicas e políticas assim como as formas de ação e de 
luta do proletariado decorrem da conjunção de muitos fatores. O meio técnico 
e a forma de propriedade não constituem as únicas variáveis a afetar o 
comportamento operário, pois, se assim fosse, os valores e os tipos de 
reivindicações dominantes entre a classe operária seriam aproximadamente os 
mesmos em toda parte onde o modo de produção capitalista fosse 
hegemônico. A ideia que orientou o presente trabalho é de que as 
características predominantes do movimento sindical (ideologias, tipo de 
organização, atitudes ante o poder político, ante a empresa privada, etc.) 
dependem, de um lado, do modo concreto de formação da sociedade 
industrial e, de outro lado, das particularidades do meio pré-industrial, cujo 
embricamento delimitam as opções operárias, em termos das táticas de luta, 
enfatizam certos alvos, em termos das motivações ideológicas e determinam 
o peso social e político da classe, em termos’ de sua posição na sociedade. 

O Brasil, como outros países que atingiram certo nível de 
industrialização e modernização, atravessa um período que costuma ser 
chamado de transição entre uma sociedade agrária e outra urbano-industrial. 
Trata-se de um período de crise das instituições anteriores e de formação e 
consolidação de outras mais adaptadas a uma sociedade de base industrial. 
Os caminhos políticos e institucionais que para aí possam conduzir não 
estão determinados e, na verdade, nada se pode dizer com segurança se essa 
transição poderá ser completada, como e quando. Sabemos, contudo, pela 
própria experiência e pela de outros países, que as fases iniciais de 
industrialização abrem um período de crise das formas de dominação 
tradicional (de tipo oligárquico, no caso dos países latino-americanos) e que 
a institucionalização e consolidação de novas estruturas de poder não se 
realizam facilmente. O proletariado industrial (como outras camadas 
sociais) vive este período de “indefinição” política e social, cuja duração 
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parece também indefinida. Trata-se, como procuramos enfatizar, de uma 
classe que se forma num contexto em muitos aspectos bastante afastado 
daquele que cercou a formação da classe operária dos países de antiga 
industrialização. É, pois, muito difícil de prognosticar as orientações 
políticas e valorativas dessa classe e o tipo de sindicalismo que poderá 
prevalecer entre nós. 

As mudanças políticos-institucionais ocorridas após 1964, e outras de 
natureza econômica e social que já estavam em gestação (diversificação do 
parque industrial, ampliação da participação do Estado e do capital 
estrangeiro na economia brasileira, expansão da urbanização, etc.) alteraram 
o esquema de forças sociais e políticas até então vigente e, nesse passo, 
cortaram uma dada evolução do sindicalismo brasileiro. 

Parece-nos ocioso insistir no que é evidente: o controle estrito da 
atividade sindical, o arrocho salarial, a ênfase nos aspectos assistenciais do 
sindicalismo, etc... Mais importante se nos afigura indagar das alternativas 
possíveis de orientação dos trabalhadores industriais e do sindicalismo 
brasileiro. Mas concretamente: em que medida o “colapso do populismo” 
enquanto sistema político acarretou, correspondentemente, o fim das 
orientações populistas da massa trabalhadora? Não resta dúvida que o estilo 
populista de governo desapareceu em 1964. Não resta dúvida também que a 
participação das lideranças sindicais foi eliminada. Mas difícil de apreciar 
são as consequências das modificações políticas e institucionais para a 
atuação dos sindicatos num prazo mais longo. 

A estrutura sindical erigida durante o Estado Novo, cujos alicerces 
permaneceram nos anos que lhe seguiram, possibilitaram, por via burocrática, 
uma relativa integração dos trabalhadores na sociedade nacional. Em 1964, os 
canais institucionalizados de comunicação com o Poder, se não foram 
destruídos, foram ao menos bloqueados, não tanto por iniciativa dos que 
ocupam os postos de direção nos sindicatos, mas por deliberação 
governamental. Esse fato, aliado à política de combate à inflação mediante o 
controle dos salários, e outros mais, parece sugerir a crescente inadequação 
da presente organização sindical como instrumento reivindicatório dos 
trabalhadores. Poder-se-ia ir mais além e pensar que abril de 1964 marca a 
falência de um tipo de orientação política e ideológica que até então tinha 
predominado entre as direções sindicais. Assim, eliminado o paternalismo 
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populista, surgiriam, finalmente, as condições para a emergência de um 
sindicalismo mais autêntico e reivindicativo. 

Embora um prognóstico sobre as reações futuras dos trabalhadores às 
mudanças políticas ocorridas seja difícil de ser feito, pode-se conjecturar 
sobre os tipos de movimento sindical e de tendências que, de modo 
abstrato, encontram maiores probabilidades de emergência. Procedendo por 
exclusão, a fim de ordenar a discussão, desde já algumas alternativas 
parecem pouco viáveis. 

A reprodução de um sindicalismo semelhante ao que surgiu nos 
países europeus desenvolvidos, associado a partidos socialistas, necessitaria 
de um contexto social e econômico relativamente equivalente ao que cercou 
a industrialização do século passado. Esta hipótese, a nosso ver, está 
excluída. Um proletariado industrial como o brasileiro, amplamente 
minoritário no conjunto da população, orientado para a integração na 
sociedade industrial, não poderia criar um movimento operário do mesmo 
tipo, o qual seja: grandes partidos socialistas aliados  a um sindicalismo sem 
ligações com setores das camadas superiores. 

Por outro lado, a instalação de empresas modernas, a 
“internacionalização” da economia brasileira, o crescimento do produto 
nacional, o proclamado fim do paternalismo, o “progresso” enfim, 
poderiam sugerir que se criariam as condições para o aparecimento de 
tendências sindicais semelhantes às que vigoram nos EUA, ou seja: um 
sindicalismo voltado para a melhoria do contrato do trabalho, negociando 
preferentemente com as empresas e comparativamente pouco crítico com 
relação ao sistema de poder dominante. 

Este tipo de movimento sindical pressuporia uma sociedade 
influenciada por ideais liberais e competitivos. Economicamente, a condição 
necessária seria a existência de um capitalismo desenvolvido, dirigido por 
uma classe empresarial dinâmica, capaz de acarretar o constante crescimento 
do produto industrial; pressuporia, ademais, a confiança por parte dos 
sindicatos na capacidade administrativa dos grupos empresariais, de modo a 
que a ação sindical pudesse se concentrar predominantemente na obtenção de 
novas vantagens para seus membros sem questionar o modo de gestão e o 
funcionamento do sistema no seu conjunto. 
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O sucesso do tipo de sindicalismo que se estabeleceu nos Estados 
Unidos, orientado para o contrato coletivo de trabalho através de negociações 
“bipártides” sindicato-empresa, foi possível não só pelo extraordinário 
dinamismo do capitalismo enquanto sistema econômico, mas também pela 
estabilidade das instituições da democracia representativa, pelos altos salários 
que vigoraram desde o início, pela força dos valores liberais, etc.. Pressupor 
que os sindicatos brasileiros poderiam adotar uma orientação semelhante ‘a 
do sindicalismo americano implicaria também em aceitar a ideia de que o 
sistema político brasileiro se encaminharia para sua democratização e 
liberalização crescente. Em poucas palavras: significaria acreditar na 
possibilidade da consolidação de um sistema político e de um capitalismo 
privado equiparáveis aos existentes na América do Norte. Ora, não apenas as 
estruturas políticas e institucionais, as tradições jurídicas e culturais, mas 
também as bases sociais e econômicas da sociedade brasileira afastam-se 
inteiramente das existentes nos EUA. Por outro lado, no plano sindical, a 
emergência de um sistema de relações industriais predominantemente 
baseado em negociações coletivas que abrangessem amplos aspectos do 
relacionamento entre empresa e trabalhadores, suporia a diminuição da oferta 
de mão de obra, um mercado de trabalho organizado e a existência de grupos 
operários relativamente estáveis no emprego, em posição estratégica para 
negociar diretamente com as empresas. Essas condições inexistem mesmo na 
região de São Paulo, ou no eixo industrial São Paulo–Rio. Um conjunto de 
reivindicações e problemas, que interessam vitalmente os trabalhadores 
industriais, escapa do plano das relações industriais e só pode ser 
encaminhado através de medidas governamentais. Pensamos em questões que 
dizem respeito ao trabalhador enquanto consumidor pobre, tais como 
moradia, transporte, abertura de novos empregos, escolas, melhoramentos 
urbanos, etc.. Esses problemas só encontram solução nos quadros de uma 
política de desenvolvimento global da economia que depende, como 
procuramos mostrar anteriormente, menos das decisões do capital privado do 
que da ação governamental, o que inevitavelmente transforma o governo no 
principal interlocutor dos sindicatos. 

Não excluímos, no entanto, que grupos de trabalhadores qualificados, 
empregados nos setores mais modernos e dinâmicos da economia, inclinem-
se a negociar diretamente com as suas empresas, fato que poderia dar base de 
apoio para um sindicalismo mais independente do Estado. Pensamos nas 
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camadas operárias cuja qualificação e consciência• profissional possibilitariam 
formas diretas de pressão sobre as empresas. Tratar-se-ia de trabalhadores 
cujo mercado de trabalho não lhes seria tão adverso como para a imensa 
maioria de operários de baixa qualificação. Por sua parte, as grandes e 
modernas indústrias (multinacionais, na maioria dos casos) poderiam não ser 
contrárias a uma tal orientação que permitiria o estabelecimento de um 
sistema de negociações e de relações industriais menos burocratizado, mais 
flexível e dinâmico, fora dos quadros de uma legislação do trabalho ao 
mesmo tempo muito geral e rígida, estabelecida para o conjunto dos 
trabalhadores manuais assalariados. Cumpre notar que a descentralização das 
negociações, a realização de acordos por empresa e não por ramo industrial é 
uma tendência que se vem impondo na maior parte dos países industrialmente 
desenvolvidos. Pode ocorrer, portanto, que grupos operários “modernos”, das 
grandes empresas, sejam tentados a se orientar por uma linha de exclusivismo 
profissional, a fim de ampliar sua parte nos rendimentos mais elevados das 
indústrias mais ricas e dinâmicas. Porém, ainda que ocorram pressões 
sindicais nessa direção e que nos pareça possível que o Estado outorgue 
maior autonomia às negociações diretas entre grandes empresas e sindicatos, 
não julgamos que um sistema de relações industriais baseado em efetivas 
negociações coletivas de trabalho possa tornar-se dominante no Brasil a curto 
ou a médio prazo. Do lado do Estado, isso significaria abdicar da direção de 
um aspecto da vida econômica que tem amplas implicações políticas e sociais. 
O controle do sindicalismo e do tipo de relacionamento entre empresas e 
trabalhadores é um dos elementos que vêm configurando a ação estatal no 
Brasil (e em outros países em processo de desenvolvimento). Do lado da 
maioria da classe operária brasileira e de outros setores assalariados de baixa 
qualificação, não pensamos que se possa cristalizar uma orientação no sentido 
da negociação coletiva de trabalho. Um sistema de relações industriais dessa 
natureza implicaria que a classe operária se sentisse em condições de enfrentar 
as grandes empresas em posição de barganha relativamente vantajosa. Nas 
condições de ampla oferta de mão de obra, de uma classe operária formada 
em larga medida por trabalhadores que ainda estão em processo de integração 
ao meio urbano e industrial, a predominância de formas de ação sindical 
voltadas para o conflito e negociações diretas não parece possível, a não ser 
para grupos qualificados e minoritários de trabalhadores. Um sistema de 
relações industriais baseado em negociações coletivas de trabalho requer uma 
classe empresarial e uma classe operária bem estruturadas e organizadas. Nas 
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condições brasileiras, mesmo o estabelecimento de um sistema “tripártide” 
envolvendo empresa, sindicato e Estado parece-nos difícil face à esmagadora 
preponderância do último parceiro. 

A maior parte das lideranças sindicais, em nossa opinião, deverá 
procurar legitimar suas demandas através de uma decisão do Estado, o que 
implica, em primeiro lugar, não romper totalmente os vínculos com o poder 
estatal e, em segundo lugar, tentar conseguir governos mais acessíveis às 
aspirações e demandas dos trabalhadores. 

Se um sindicalismo orientado para as negociações coletivas de 
trabalho, parecido com o norte-americano, também parece não encontrar 
condições de emergência no meio brasileiro, poder-se-ia pensar no que 
parece ser o seu polo oposto, isto é, um sindicalismo revolucionário, 
inspirado em concepções de luta de classes (um pouco ao estilo do 
sindicalismo francês de antes da I Guerra). Esta hipótese parece ganhar 
consistência ante o fechamento do sistema político e o controle dos 
sindicatos oficiais. No entanto, em parte alguma, o sindicalismo – embora 
possa ser uma força de oposição social – está atualmente movido por 
concepções revolucionárias negadoras do sistema de salários. As ideologias 
operárias socialistas ou anarcossindicalista foram o resultado de uma 
situação particular que marcou a industrialização sob regime liberal. Seu 
surgimento esteve relacionado à marginalização do proletariado, tanto 
política como socialmente, nas condições de trabalho e de acumulação 
capitalista do século passado. Não há nenhuma evidência de que tal 
situação possa se reproduzir no Brasil, apesar da asfixia do movimento 
sindical e do fechamento do sistema político. 

Uma hipótese não tão extremada seria a da formação de um 
movimento operário relativamente à margem das estruturas do sindicalismo 
oficial. Tal alternativa não parece inteiramente inviável. Porém, ela seria 
mais a reação a uma situação de momento, da impossibilidade da utilização 
dos mecanismos institucionalizados de desencadeamento e resolução de 
conflitos. A prazo mais longo, ela não define uma perspectiva, uma linha 
mais ampla de orientação valorativa. Reações espontâneas de trabalhadores, 
“greves selvagens” como são habitualmente designadas, podem eclodir em 
diferentes contextos nacionais, não importa qual seja o tipo de sindicalismo 
estabelecido e de ideologia operária predominante. Sua ocorrência pode ser 
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um índice de descontentamento, de mal-estar social, de revolta. Mas trata-se 
de uma reação da qual não se pode inferir em tipo de orientação ou uma 
estratégia geral. No caso brasileiro, ainda que não se possa excluir a 
ocorrência de explosões desta natureza, cabe perguntar a que modelo de 
organização sindical e a que tipo de ideologia elas poderão conduzir. Pode-
se pensar o aparecimento de “reações espontâneas” por melhores condições 
de trabalho, por elevações salariais, visando objetivos a curto prazo. Porém, 
não se pode pensar a formação de um movimento operário, ou sindical, sem 
a formação de lideranças, sem ideologias, sem estruturas organizatórias, 
sem uma tática e uma estratégia. Se assim é, cabe perguntar quais as 
possibilidades de êxito de tendências operárias à margem das estruturas do 
sindicalismo oficial? Que chances teriam para a obtenção de vantagens 
trabalhistas e sociais mais amplas, de consolidação de reivindicações 
eventualmente obtidas? Em que medida garantiriam para o operário 
benefícios maiores do que os oferecidos pela legislação trabalhista? Qual 
seria sua estratégia? Qual seria sua capacidade de pressão? Julgamos que, 
dependendo de uma série de fatores (entre eles a performance da economia 
nacional e da ação governamental) a possibilidade de ocorrência de 
movimentos grevistas, fora dos sindicatos oficiais, não está descartada, 
embora estes últimos anos tenham mostrado que eles são bem pouco 
numerosos. Contudo, tais movimentos dificilmente podem dar origem a um 
movimento sindical fora dos quadros da legislação vigente. 

As orientações dos grupos de trabalhadores e a formação de um dado 
tipo de sindicalismo não decorrem unicamente de modificações de natureza 
político-institucional, embora elas não sejam destituídas de importância. 
Mas, na realidade, mudanças institucionais, o comportamento mais “duro” 
ou “flexível” dos governos com relação à classe operária parecem, quando 
se atenta para a história do movimento operário, não afetar, a curto prazo, 
as orientações ideológicas mais profundas da classe operária. Estas últimas 
estão relacionadas a mudanças sociais básicas que geralmente ocorrem 
lentamente. De modo mais preciso, as atitudes da classe não são apenas 
uma resposta a políticas repressivas. Governos mais ou menos sensíveis às 
reivindicações sindicais ou, pelo contrário, a repressão sistemática, afetam 
as táticas e os meios de pressão e de luta do sindicalismo, ou da classe no 
seu conjunto (aumento ou declínio das taxas de greves, do ativismo sindical 
ou político, da violência nos conflitos, etc.) porém não parecem mudar as 
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orientações valorativas e as ideologias predominantes entre os trabalhadores 
que decorrem da posição da classe na sociedade, das características do 
processo de industrialização, dos valores de cada cultura nacional, das 
mudanças na tecnologia industrial, etc.. As políticas repressivas 
normalmente aumentam o grau de radicalismo nos conflitos e favorecem as 
minorias mais agressivas, aumentando seu prestígio no interior da classe em 
detrimento das correntes mais moderadas. Mas conviria não confundir a 
radicalização, e mesmo o aumento eventual da violência nos conflitos, com 
o conteúdo político e valorativo das orientações da classe. Nos Estados 
Unidos, a intransigência patronal, principalmente das grandes e novas 
empresas, como no setor automobilístico e do aço, elevou o nível de 
violência das lutas sindicais, mas não foi suficiente para levar à 
cristalização de uma consciência socialista entre o proletariado. A 
legitimação dos sindicatos, o estabelecimento de canais institucionalizados 
de resolução de conflitos’, por outro lado, normalmente agem no sentido do 
declínio do radicalismo operário, mas seus efeitos em geral são longos e 
vinculados a outras transformações que ocorrem na sociedade global. 

Um prognóstico sobre a evolução futura do sindicalismo brasileiro e 
do movimento associativo operário (qualquer que seja ele) deve 
inicialmente considerar alguns fatores cruciais para a análise do 
comportamento dos trabalhadores. O primeiro deles é o excesso de mão de 
obra que coloca os operários em posição bastante desvantajosa face às 
grandes empresas, que reduz sua capacidade de atuação autônoma e os leva 
a procurar “aliados” e “proteção” em outros grupos e forças sociais, dentro 
do Estado preferentemente. O segundo é o espírito de mobilidade social e as 
expectativas de uma maior e melhor participação na sociedade industrial. O 
terceiro é o papel do Estado, o qual – quaisquer que sejam as alternativas 
institucionais – deverá ocupar uma posição sobressalente no ritmo e nos 
rumos do desenvolvimento. Portanto, como agente econômico e como 
instituição política, o Estado deverá continuar a ser um interlocutor 
essencial para os sindicatos. 

Estabelecidas essas premissas, cabe indagar como os grupos de 
trabalhadores reagirão a um prolongado cerceamento da atividade sindical e 
de controle salarial. Nesse caso, falar num aumento do “descontentamento” 
da classe operária que pode, dependendo da circunstância, externar-se em 
movimentos grevistas, é vaticinar o óbvio. Porém, a “radicalização” do 
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comportamento operário pode dar-se no quadro de orientações valorativas 
diversas. No caso brasileiro, mais provavelmente, a pressão dos diferentes 
grupos de trabalhadores far-se-á no sentido, não de uma negação da ordem 
industrial e do estilo de vida capitalista, mas no de sua participação. Mais 
concretamente, não terá, como ponto inicial, uma rejeição classista da 
sociedade. Desse ângulo, as ideologias operárias europeias, como elemento 
motivacional, não têm condições de sensibilizar os trabalhadores. As 
aspirações de participação nos modos de consumo e de vida “modernos”, 
como notamos anteriormente, vêm desempenhando fator mais importante na 
mobilização dos grupos operários. Ao que tudo indica, é nessa direção que se 
poderá dirigir uma possível pressão operária. O papel dos sindicatos oficiais, 
na eventualidade de ações reivindicatórias autônomas dos trabalhadores é 
difícil de antever. Em determinadas ocasiões e circunstâncias é possível que a 
pressão operária se realize por outras vias, mais diretas, que escapem das 
direções oficiais e dos canais estabelecidos pelo sindicalismo vigente. Em 
outras ocasiões, os sindicatos oficiais poderão ser utilizados como canais para 
a condução de movimentos reivindicatórios “legais”. Entretanto, quaisquer 
que sejam os possíveis desdobramentos da política nacional, não nos parece 
que seja viável a emergência de um sindicalismo desvinculado do Estado e de 
um movimento operário independente, isolado de um movimento social e de 
outras forças políticas mais amplas. A orientação das lideranças operárias, 
dentro ou fora do sindicalismo oficial, deverá ser no sentido de obter tipos de 
governos (ou de regimes) mais favoráveis aos trabalhadores, o que pode 
significar a ampliação do grau de autonomia sindical mas não a desvinculação 
total com relação ao aparelho estatal. O problema básico, assim, reside no 
caráter do Estado em relação com o tipo de desenvolvimento. 

Se aceitarmos, como parece provável, que certos elementos cruciais 
para a configuração das orientações operárias, tais como a participação do 
Estado na economia, as aspirações de participação dos grupos operários e a 
tecnologia utilizada, não tenderão a curto ou a médio prazo a modificar-se 
de modo significativo, os tipos seguintes de sindicalismo são teoricamente 
possíveis: 

1. Sindicalismo burocrático-assistencial – O sindicato, estreitamente 
controlado pelo Estado, preenche funções de desmobilização política e 
profissional dos trabalhadores. Ocupa-se essencialmente de questões 
assistenciais e encaminha, por vias burocrático-legais, as reivindicações e 
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queixas dos trabalhadores. Esse tipo de sindicalismo implica, no plano 
político, um Estado autoritário-burocrático que delimita rigidamente o 
campo de atuação dos diferentes grupos sociais. No plano econômico, a 
ação estatal coexiste com a atuação das empresas privadas nacionais e 
estrangeiras. Embora o Estado regule as atividades econômicas, os 
mecanismos essenciais que regem o funcionamento do capitalismo privado 
não são afetados. 

2. Sindicalismo populista – O Estado, embora controlando a 
organização sindical e fixando certas normas para a resolução de conflitos, 
concede mais autonomia ao sindicalismo. As funções conflitivas do 
sindicato são parcialmente legitimadas. O quadro econômico que possibilita 
a emergência desse tipo de sindicalismo pode ser equivalente ao anterior. 
Politicamente, no entanto, faz-se necessário um Estado de direito, com a 
vigência dos mecanismos eleitorais da democracia representativa. O Estado 
não estimula a sindicalização, mas não reprime inteiramente a atividade 
sindical autônoma desde que essa não ultrapasse certos limites. 

3. Sindicalismo nacionalista-desenvolvimentista – O sindicalismo 
está associado a um Estado controlado por elites nacionalistas-
desenvolvimentistas. Persiste a subordinação ao aparelho estatal mas o 
sindicato cumpre funções mobilizadoras da massa de trabalhadores. 
Reunido a outros grupos e forças políticas, o sindicalismo integra um 
movimento nacional de caráter mais amplo e pode servir de instrumento de 
pressão para vencer a resistência de setores políticos conservadores. Nesse 
contexto, os sindicatos adquirem maior participação nas decisões e podem 
constituir-se como uma das bases de sustentação do Poder. Do ponto de 
vista político, a vigência de um tal tipo de sindicalismo não exclui um 
Estado autoritário de cunho popular. Porém, ao contrário do primeiro caso, 
trata-se de um autoritarismo mobilizador das camadas populares. 
Economicamente, a política de desenvolvimento repousa mais na ação do 
Estado do que na do capital privado, estrangeiro ou nacional, ainda que o 
setor privado e a economia de mercado continuem importantes. 

4. Sindicalismo socialista-desenvolvimentista – O sindicalismo 
continua estreitamente subordinado a um Estado autoritário. Cumpre, 
conjuntamente, funções mobilizadoras e controladoras da força de trabalho 
com vistas a um esforço nacional de desenvolvimento. As funções 
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reivindicatórias e conflitivas do sindicato passam a segundo plano ou são 
eliminadas, ocupando-se o sindicato principalmente em auxiliar a 
reorganização da produção. Esse tipo de sindicalismo só pode ter vigência 
nos quadros de uma economia cujos principais meios de produção 
pertencem ao Estado, controlado politicamente por um partido único. 

Os tipos de sindicalismo possíveis, ‘nas condições da sociedade e da 
classe operária brasileira, decorrem diretamente da natureza do Estado. 
Dadas as características do proletariado (baixo nível educacional, fraca 
coesão grupal, etc.) dificilmente um sindicalismo autônomo – qualquer que 
seja sua ideologia – poderá constituir-se. Por outro lado, a democracia 
representativa – que permite, em grande medida, os diferentes grupos ou 
classes sociais digladiarem-se entre si por mais prestígio, poder e consumo 
– não pode sensibilizar uma classe operária de fraco poder de pressão. A 
constituição e consolidação de um sindicalismo independente do Estado 
requer uma identificação ideológica, uma capacidade de organização 
burocrática e uma coesão interna da classe mais forte do que existem entre 
o proletariado brasileiro. Ao contrário de outras instituições – como as 
Forças Armadas, a empresa, etc. – a força do sindicato e sua capacidade de 
intervenção política dependem fundamentalmente da participação 
voluntária dos trabalhadores. Na medida em que esta não ocorre de modo 
persistente e continuado, a legitimidade da organização sindical e das 
eventuais conquistas operárias necessita ser sancionada pelo poder estatal. 

Os laços de identificação grupal formam-se lentamente, em geral 
num processo de conflitos e de lutas. O tipo de industrialização liberal do 
passado, quando o proletariado foi deixado a sua própria sorte, constitui o 
terreno mais propício para a formação de um movimento sindical poderoso. 
Uma vez formado, o sindicalismo se torna uma instituição fundamental para 
a posterior evolução das sociedades industriais. Já ressaltamos que o modo 
de constituição das sociedades modernas é essencial para as suas 
características posteriores. As instituições que se consolidam nos momentos 
de formação da sociedade industrial, na medida em que não constituem um 
obstáculo para a continuidade do industrialismo, tendem a persistir, 
adaptando-se às ulteriores mudanças sociais. O ponto de partida do 
desenvolvimento econômico, isto é, o modo como ele tem início – meio 
sociocultural pré-industrial, classes ou grupos que impulsionam a 
industrialização, tipo de organização estatal, etc. – imprime sua marca na 
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sociedade industrial subsequente. Não apenas as características da 
agricultura – como enfatiza Barrington Moore1 – mas de outras instituições 
e atores sociais como o Estado, tipos de elites, etc., determinam o papel e o 
peso relativo das diferentes classes e grupos sociais. Os sindicatos, no 
século passado, formaram-se conjuntamente com o avanço da 
industrialização burguesa e liberal. Suas lutas e seus valores foram fator 
importante na democratização do sistema de poder, na modernização 
industrial, na elevação do nível de participação política e social dos grupos 
de trabalhadores, etc.. A posterior ampliação do aparelho estatal ocorreu a 
partir de instituições operárias já consolidadas e poderosas. 

No transcorrer de uma industrialização relativamente longa, os 
sindicatos adquiriram um valor emocional para os trabalhadores e 
assumiram funções que os situam, no presente, como um dos pilares 
essenciais para o equilíbrio e a dinâmica das sociedades desenvolvidas. No 
Brasil, ainda que no futuro o proletariado venha a aumentar seu peso e 
influência na sociedade brasileira e afetar de modo mais profundo o 
processo de mudança social e política, dificilmente poderá ter um papel 
equivalente ao da classe operária dos países de antiga industrialização. 

                                                 
1 Barrington MOORE. Social Origins of Dictatorship and Democracy. Boston, Beacon 
Press, 1966. 




