
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
LOPES, JRB. Crise do Brasil arcaico [online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein, 2009. Apêndice I - 
Esclarecimento conceptual. pp. 163-166. ISBN 978-85-7982-004-5. Available from SciELO Books 
<http://books.scielo.org>. 
 
 

 

All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste capítulo, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de este capítulo, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

 

 

 
 
 
 

Apêndice I 
Esclarecimento conceptual 

 

Juarez Rubens Brandão Lopes 



163 
 

APÊNDICE I 

ESCLARECIMENTO CONCEPTUAL  

As relações sociais,1 às quais os autores geralmente se referem por 
“relações industriais”, são as que ocorrem entre empregadores e 
empregados,2 sejam elas individuais ou coletivas, diretas ou indiretas 
(através da hierarquia da empresa ou do sindicato).  

Alguns autores dão sentido mais lato ao conceito. Sem a intenção de 
entrar em controvérsia teórica e terminológica, mas apenas para esclarecer o 
nosso uso da expressão, examinemos, com vagar, a acepção que lhe dá John 
T. Dunlop, em seu livro intitulado Industrial Relations Systems.3 Para ele, 

                                                           
1 Utilizamo-nos do conceito de “relações sociais” no sentido weberiano. Ver Max Weber, 
Economia y Sociedade, vol. I, pags. 24-27. 
2 Leo Wolman, para se tomar um exemplo, inicia artigo sobre “Industrial Relations”, com as 
palavras: “The complex relations which now prevail between employers and employees in 
most industrial countries stand in sharp contrast to the simple arrangements which governed 
the relations between the boss or owner and his workers during the industrial revolution and 
for some time afterward…” Encyclopaedia of the Social Sciences, VII, 1932, pag. 710. Para 
Friedmann, a expressão “relações industriais” – empregada essencialmente no mesmo 
sentido acima indicado (“l’ensemble des relations entre employeurs et employés, patrons et 
salariés, ainsi que les associations formées par les uns et par les autres, les moyens de 
négociation, d’arbitrages et de lutte dont elles usent dans leurs rapports et conflits”) merece 
apenas o reparo de que, do mesmo modo que “sociologia industrial”, ela implica numa 
extensão indevida do qualificativo “industrial” para indicar fenômenos ocorrentes também 
no comércio, na agricultura, etc. Propõe em seu lugar “relações de trabalho”, a seu ver 
nitidamente distintas das “relações humanas” [“interrelations d’ordre psychologique et social 
qui se produisent au cours d’une activité (plus particulierement d’une activité de travail) 
pursuivie en commun”]., Georges Friedmann,”L’objet de la sociologie du travail”, in Traité 
de Sociologie du Travail (organizado por Georges Friedmann e Pierre Naville), 2 vols., 
Paris: Librairie Armand Colin, 1961, 1º volume, pags. 28, 33. Nesta monografia usamos 
principalmente a expressão “relações industriais”, apesar de ser em si ambígua, por ser de 
uso corrente na literatura especializada em língua inglesa e francesa. (Ver, entre outros, 
W.H. Scott, J.A. Banks, A.H. Halsey e T. Lupton, Technical Change and Industrial 
Relations, Liverpool: Liverpool University Press, 1956.) Para facilidade de exposição, 
porém, como já dissemos, utilizaremos também, no mesmo sentido, “relações de trabalho”. 
Outra alternativa seria utilizar-se “relações trabalhistas”, o que nos pareceu desaconselhável, 
no entanto, por estar estreitamente associada ao aspecto legal das relações de trabalho. 
3 Nova York: Henry Holt and Co., 1958; Ler principalmente o primeiro e o último capítulos: 
“An Industrial Relations System” (pags. 1 a 32) e “General Theory of Industrial Relations” 
(pags. 380-389). Outro autor que empresta ao conceito “relações industriais” significando 
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um sistema de relações industriais, num dado momento da sua evolução, 
compreende certos “agentes” ou protagonistas, interagindo num 
determinado ambiente e possuindo determinada ideologia. Os protagonistas 
são os trabalhadores e os managers, com suas respectivas organizações, e 
os órgãos governamentais que possuem atribuições referentes aos 
trabalhadores, às empresas e suas inter-relações. O ambiente em que se 
situam os protagonistas inclui aspectos tecnológicos, limitações impostas 
pelo mercado ou, no caso de empresas estatais, pelo orçamento e pela 
estrutura de poder da sociedade em geral. A ideologia do sistema de 
relações industriais – que esclarece o autor, deve ser distinguida da 
prevalecente na sociedade mais ampla – é um sistema de ideias de que 
compartilham os protagonistas e define a posição, papel e atitudes de cada 
um em relação aos outros. A ação dos agentes neste contexto resulta na 
formulação de um complexo de normas e de procedimentos para a fixação e 
administração destas normas, referentes ao local e à comunidade de 
trabalho. São estas normas o centro da análise para Dunlop. “De uma forma 
geral, as normas (rules) inclusive os processos de estabelecê-las e 
administrá-las, podem ser tratadas como a variável independente a ser 
teoricamente ‘explicada’ pelas outras características do sistema de relações 
industriais” (pág. 15).  

O esquema conceptual de Dunlop coincide, grosso modo, com o 
nosso, no sentido de focalizar as inter-relações de empregadores e 
empregados. Para ele, como para nós, as relações “informais” entre colegas 
de trabalho devem ser examinadas somente na medida em que forem 
pertinentes à compreensão das primeiras. A atenção centraliza-se, ao se 
tratar das relações industriais, nas relações com o empregador, direta ou 
indiretamente, através de mestres, contramestres, chefe do pessoal etc., ou 
através do sindicato. Relações humanas no trabalho, aquelas que no dizer de 
Friedmann produzem-se no curso do trabalho comum, surjam elas entre 
colegas operários ou entre estes e seus superiores, são relevantes repetimos, 

                                                                                                                                       

amplo é Wilbert E. Moore. O seu manual Industrial Relations and the Social Order (Edição 
revista, Nova Iorque: The Macmillan Co., 1951) pretende estudar tanto as relações internas 
às organizações industriais como suas interrelações com a estrutura social. Escreve que as 
relações internas “include not only what is ordinarily called industrial relations in the 
narrow sense – namely, the relations on management and labor but also the whole network 
of organized activity that constitutes the productive system” (pag. 7). 
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quando afetam claramente, e só na medida em que o fazem, as relações 
entre empregados e empregadores, inclusive as de autoridade.4 

Como para ele, parece-nos que se pode utilizar o conceito “relações 
industriais” para se indicar fenômenos em vários níveis, o da empresa 
isolada ou o de grupos de empresas, constituídos das diversas maneiras 
pertinentes: as empresas de um ramo industrial, todas as empresas de uma 
comunidade, de uma região, ou do país etc.  

A nossa colocação diverge da sua nos seguintes pontos. Em primeiro 
lugar, o foco de atenção para Dunlop é a explicação, como já foi dito, das 
normas que regem a coletividade do trabalho, pela interação dos agentes, 
num dado ambiente tecnológico etc. Para nós, pelo contrário, são as 
próprias relações que se estabelecem entre empregadores e assalariados em 
determinadas empresas que constituem o interesse primordial. As normas 
referentes a um aspecto ou a outro (a política salarial ou a que diz respeito 
às casas alugadas pelas companhias), serão tratadas para elucidar o caráter 
daquelas relações. Em outras palavras, não se pretende nesta monografia 
explicar as normas específicas que governam as condições de trabalho, mas 
sim caracterizar dadas relações e analisar os fatores que as mantêm ou que 
as vêm transformando. Não há dúvida que relações não se compreendem à 
parte de seus elementos normativos constituintes (por exemplo, obrigações 
tradicionais de lealdade em determinadas circunstâncias). Trata-se, porém 
de importante diferença de focalização, estar-se interessado, antes de mais 
nada, na teia de normas estabelecidas para a situação de trabalho, como 
Dunlop, ou tratar apenas dos elementos normativos mais relevantes à 
caracterização das relações que se deseja entender.  

Em segundo lugar, o nosso estudo, ao contrário do esquema de 
Dunlop, trata os órgãos governamentais e a legislação, não como agentes, 
mas como elementos do ambiente, onde as inter-relações dos principais 
protagonistas – assalariados e industriais - têm lugar. A razão disto vem do 

                                                           
4 Esclarece Dunlop sobre esta questão: “The hierarchy of workers does not necessarily imply 
formal organizations; they may be said to be ‘unorganized’ in popular usage, but the fact is, 
that wherever they work together for any considerable period, at least an informal 
organization comes to be formulated among the workers with norms of conduct and attitudes 
toward the hierarchy of managers” (Op. cit., pags. 7-8. Nossos grifos). Este trecho mostra 
que a “organização informal” dos trabalhadores o interessa apenas enquanto é um dos 
elementos definidores das relações industriais. 
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fato de estarmos interessados numa situação – o Brasil tradicional – em que 
leis e regulamentos governamentais, neste caso trabalhistas, ao serem 
aplicados, sofrem muitas vezes, distorções consideráveis decorrentes do 
funcionamento da estrutura de poder da comunidade local. Como queremos 
assinalar o papel das transformações das instituições políticas sobre as 
relações de trabalho, a análise torna-se mais clara com a colocação adotada. 
De qualquer modo, esta parece-nos no caso a mais legitima. As relações 
industriais estabelecem-se entre industriais e trabalhadores. A legislação e a 
ação governamental influem sobre elas, não há dúvida. O que precisa ser 
salientado o mais das vezes não é o papel do governo como protagonista do 
sistema, mas a influência de um ou outro grupo na política e na 
administração pública, seja através do processo eleitoral seja pela 
manipulação da opinião pública ou ainda atuando como grupo de pressão.5 

Diverge ainda a colocação de Dunlop da nossa, pela importância que 
atribui à noção de sistema e à de ideologia das relações industriais. Nossa 
ênfase nesses elementos é bem menor, justamente porque estamos tratando 
de fenômenos em formação. Assim, estudar a ideologia das relações 
industriais como um conjunto de crenças e ideias de que compartilham 
todos os agentes (industriais, trabalhadores e sindicatos) e que integra o 
sistema como uma entidade, seria no caso das comunidades estudadas, 
supor uma estabilidade e um funcionamento rotineiro que não existem.6 Por 
isso caracterizamos primeiro as relações industriais tradicionais nas 
comunidades estudadas e, a seguir a quebra dessas relações ou as 
modificações que sofrem, com o aparecimento do sindicato; aquelas mais 
recentemente estabeleci das através do sindicato chamam a atenção para a 
transformação do sistema. 

                                                           
5 Não queremos negar com isso a importância que às vezes assume a formação de um grupo 
de técnicos governamentais, cuja ação não se reduz às manipulações de um ou outro 
contendor na arena industrial. Na situação concreta que estudamos pareceu-nos mais correto 
considerar a legislação como fator condicionante das relações estudadas. Fosse outro o 
problema ou a perspectiva – a nacional, por exemplo – poderia ter-se dado o contrário e ter 
sido mais útil colocá-la como resultado da ação de um agente, o governo. 
6 É verdade que Dunlop também afirma: “It is fruitfull to distinguish disputes over the 
organization of an industrial relations system or disputes that arise from basic inconsistencies 
in the system from disputes within an agreed or accepted framework (pag. 17). 




