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O sindicalismo brasileiro entre a conservação e a mudança 
 

Maria Hermínia Tavares de Almeida1 
 

 

Muitas foram as transformações experimentadas pelo 

sindicalismo brasileiro nos últimos vinte anos. A natureza e o 

significado dessas mudanças deram motivo a alguma controvérsia 

entre os cientistas sociais. Contudo, para além de toda polêmica, os 

analistas convergem no reconhecimento de que existe algo de 

fundamentalmente novo a distinguir o movimento sindical de hoje 

daquele que marcou presença na cena pública, nos tempos do 

populismo. 

Até o presente, as atenções estiveram focalizadas no novo 

sindicalismo operário que, gerado no universo da grande indústria 

moderna, foi inovador no plano das aspirações sócio-profissionais, 

em sua prática sindical e no estilo de fazer política. 

Já é hora de tentar uma visão mais abrangente do movimento 

sindical brasileiro, que ganhou o espaço público no final dos anos 

setenta. A tarefa é difícil por mais de uma razão. O que se segue não 

tem a pretensão de ser um quadro acabado de uma realidade 

complexa e desigualmente conhecida. e antes um esboço, a ser 
                                                           

1 Professora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade 
Estadual de Campinas, São Paulo, Brasil. Colaboradora do Centro Brasileiro 
de Análise e Planejamento (CEBRAP). Agradeço a Helena Urbano e Elza 
Hobus. que realizaram o levantamento das greves, e a Sérgio Amad Costa, 
que construiu as tabelas e realizou a pesquisa sobre as eleições sindicais. 
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completado ou refeito, através do debate e de outros estudos. 

 
Um sindicalismo minoritário e de massas 

Com freqüência, no Brasil, a literatura especializada enfatizou 

a fraqueza de nosso sindicalismo, manifesta na sua reduzida 

gravitação sobre o mercado de trabalho e, em conseqüência, em seu 

exíguo poder de barganha vis-à-vis as empresas. 

Da mesma forma, não foram poucos os que focalizaram a 

atenção sobre outro aspecto dessa debilidade, o da pouca 

representatividade das entidades sindicais, investidas de um 

monopólio de representação que lhes é assegurado por lei e não por 

livre deliberação das bases.2 

Nessa avaliação severa — mas nem por isso destituída de 

realismo os baixos índices de sindicalização foram sempre tomados 

como indicadores privilegiados daquelas vicissitudes. E, de fato, 

                                                           

2 A estrutura sindical brasileira é definida pela Consolidação das Leis do 
Trabalho de 1942. De acordo com a lei, constituem-na três tipos de 
entidades, a saber: 1) sindicatos de categoria profissional, de base municipal, 
sem representação nos locais de trabalho. A categoria profissional é definida 
pela atividade principal da empresa empregadora, por uma comissão de 
enquadramento existente no Ministério do Trabalho. O Sindicato é único na 
sua base territorial e detém a prerrogativa de representação de todos os 
trabalhadores, sindicalizados ou não, perante as organizações patronais 
correspondentes; 2) federações - compostas por todos os sindicatos da 
mesma categoria profissional no âmbito estadual. Ex.: Federação dos 
Metalúrgicos do Estado de São Paulo; 3) confederações - congregando, no 
plano nacional, as federações pertencentes a grandes setores de atividade: 
indústria, agricultura, comércio, transportes terrestres, marítimos e fluviais; 
transportes urbanos, setor financeiro e bancário. educação e cultura, 
profissionais liberais. 
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historicamente, os sindicalizados formaram — e formam ainda agora 

— uma fração reduzida da população trabalhadora, mesmo quando se 

considera apenas seu contingente urbano o que se observa nas 

Tabelas 1 e 2. 

Como se vê, a taxa de sindicalização do conjunto dos 

trabalhadores urbanos sofreu pequena elevação nos últimos vinte 

anos; experimentou um acréscimo ínfimo no setor industrial, 

enquanto que no comércio mostrou crescimento digno de nota. 

Níveis de sindicalização tão persistentemente modestos lançam 

luz sobre as fronteiras reais do fenômeno sindical, que sempre disse 

— e salvo honrosas exceções, continua dizendo — respeito a parcela 

minoritária das camadas assalariadas. 
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Todavia, o reconhecimento da modéstia e constância das taxas 

de afiliação sindical não pode obscurecer um fato significativo: em 

termos absolutos houve um enorme acréscimo do contingente de 

trabalhadores sindicalizados. 

Entre 1960 e 1978 o número de sindicalizados aumentou 3,5 

vezes entre os empregados urbanos e 3,6 vezes entre os chamados 
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profissionais liberais.3 Esse crescimento foi de 389% para os 

trabalhadores de educação e cultura, 299% no setor de comunicações 

e publicidade, 259%, 262% e 327% para os empregados em 

estabelecimentos de crédito, na indústria e no comércio, 

respectivamente. 

 

 

                                                           

3 São considerados profissionais liberais os membros de uma série de 
profissões, cujo exercício é regulamentado por lei, independentemente do 
fato de seus membros trabalharem por conta própria ou como assalariados. 
São elas: assistentes sociais, advogados, médicos, odontologistas, 
farmacêuticos, engenheiros, químicos, economistas, compositores, artistas, 
músicos, políticos, escritores, jornalistas, arquitetos, técnicos de 
administração, psicólogos, sociólogos. 
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Em 1960, os sindicatos ainda não haviam chegado ao campo e, 

no meio urbano, organizavam pouco menos de um milhão e meio de 

pessoas. Dezoito anos depois, os trabalhadores sindicalizados 

formavam uma massa de quase 10 milhões, dos quais pouco mais da 

metade na zona rural. 

Naturalmente, os dados devem ser tomados pelo que são; uma 

medida imprecisa da adesão formal aos sindicatos, que nada informa 

sobre o grau de participação efetiva dos associados na vida de suas 

entidades representativas.4 Todavia, tratados com a devida cautela, 

                                                           

4 Sabido, por exemplo, que muitos são os casos de trabalhadores que se 
associam ao sindicato para auferir os serviços médicos e odontológicos 
proporcionados pelas entidades. De outra parte, tudo parece indicar que a 
sindicalização rural sofreu grande estímulo a partir do momento em que os 
benefícios da Previdência Social foram estendidos aos  trabalhadores do 
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podem ser considerados um indicador eloqüente do fato de que, à 

diferença do passado, hoje, o movimento sindical brasileiro tem, 

virtualmente, uma base de massas. Em graus e formas variáveis, 

cerca de 10 milhões de trabalhadores fazem parte do mundo dos 

sindicatos e constituem um potencial de mobilização de porte 

significativo. 

As transformações do sindicalismo não se restringiram a 

mudanças de escala. Elas implicaram alterações na posição e 

importância relativas dos diversos segmentos das classes 

trabalhadoras, enquanto eixos da atividade sindical. Nos últimos anos 

de sua existência, o sindicalismo populista tinha seu centro de 

gravidade entre os trabalhadores em serviços coletivos, via de regra 

geridos pelo Estado — transportes urbanos, marítimos e ferroviários 

e serviços portuários — assim como entre os assalariados das grandes 

empresas produtivas estatais, sobretudo, refinarias de petróleo. 

No período recente, os trabalhadores da grande indústria de 

ponta — automobilística, metalmecânica, siderúrgica, petrolífera — 

formam a espinha dorsal do movimento sindical, que se apóia, 

também, sobre dois outros pilares: os profissionais assalariados de 

"classe média" e os trabalhadores do campo. Essa realidade, que pode 

ser vislumbrada apenas parcialmente com os dados anteriormente 

apresentados, é confirmada por outros indicadores, como a 

                                                                                                                            

campo, através do FUNRURAL, em 1971, uma vez que a gestão da 
Previdência Rural foi entregue aos sindicatos. 
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participação em congressos sindicais e, especialmente, a atividade 

grevista, examinada mais adiante. 

Na Tabela 5 observa-se a participação relativa das diferentes 

entidades rurais e urbanas na I Conferência Nacional das Classes 

Trabalhadoras (I CONCLAT), realizada em agosto de 1981. Esta 

Conferência, que pela primeira vez nos últimos dezoito anos reuniu 

trabalhadores da cidade e do campo, é considerada por observadores, 

analistas e participantes muito representativa da realidade do 

movimento sindical brasileiro. 

 

 
 

Nota-se aí a presença destacada dos trabalhadores organizados 

em sindicatos rurais, assim como daqueles setores de assalariados de 

classe média, que em virtude de proibição legal, não se reúnem em 

sindicatos oficiais, mas, em associações civis de funcionários 
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públicos e, em parte, também, em associações parassindicais. 

As mudanças na escala e nas vigas mestras do sindicalismo 

brasileiro ocorreram na surdina. Foram o desdobramento não 

imaginado de um processo de desenvolvimento e modernização 

capitalista, que triplicou o operariado industrial e concentrou-o em 

grandes unidades fabris; que criou, multiplicou e diversificou 

oportunidades de emprego para as camadas médias assalariadas e que 

revolucionou as relações de trabalho no campo, formando um 

extenso setor de novos proletários. 

Na verdade, a expansão do contingente de sindicalizados, até 

1978, não pode ser atribuída à existência de um movimento sindical 

ativo, combativo e capaz de proporcionar vantagens substanciais para 

seus seguidores. Ao contrário, em boa medida, aquela expansão 

ocorreu em período no qual não existiu movimento sindical, mas tão-

somente sindicatos cerceados, controlados, enfraquecidos, forçados 

ao silêncio por sucessivos governos autoritários. 

 

Os anos negros 

A consolidação do regime burocrático-autoritário encerrou o 

capítulo da história do sindicalismo brasileiro que começara a ser 

escrito em 1930. 

Ao longo de trinta e quatro anos, nos quais se desenrolou a 

experiência de incorporação política das massas urbanas através da 

prática populista de Vargas e de seus herdeiros, o movimento sindical 

fora se transformando em ator coletivo de alguma relevância no jogo 
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de poder. Tirando partido de sua intimidade com as agências estatais, 

possibilitada pelo feitio semicorporativista da estrutura sindical, e de 

sua capacidade de avalizar o apoio político dos trabalhadores a uma 

facção da elite no poder, o sindicalismo obteve e consolidou 

benefícios materiais e projeção social para as massas trabalhadoras 

urbanas, apesar de sua fraqueza, como organização e movimento 

social.

Tudo isso veio abaixo quando as Forças Armadas assumiram 

as rédeas do Estado, em abril de 1964. Sua ascensão inaugurou a 

nova ordem autoritária, sob a qual floresceu um pacto de domínio 

grão-burguês, fundado na exclusão social das massas trabalhadoras e 

no garroteamento político do movimento operário e sindical. 

Sobre o movimento sindical abateu-se uma repressão de duas 

faces: policial e burocrático-legal. 

A coação policial, efetiva ou potencial, reforçou e deu maior 

eficácia à repressão burocrático-legal. Esta exerceu-se pelo 

cumprimento de uma legislação trabalhista que, herdada dos anos da 

ditadura varguista, cerceava a liberdade e a autonomia sindicais e 

consagrava múltiplos mecanismos de subordinação dos sindicatos ao 

Ministério do Trabalho. Caídos em desuso no período da democracia 

populista, estes recursos legais foram desenterrados pelos novos 

governantes, que os aprimoraram por meio de novas leis. Destarte, a 

repressão burocrático-legal foi levada a cabo pelo Ministério do 

Trabalho, seja por meio de dispositivos previstos na Consolidação 

das Leis do Trabalho desde 1942, tais como o controle sobre a 
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aplicação dos recursos sindicais e a faculdade ministerial de destituir 

diretorias sindicais "subversivas", seja pela limitação do direito de 

greve e a abolição efetiva da negociação salarial, impostas no pós-64. 

Usando de prerrogativa facultada pela legislação sindical, o 

Ministério do Trabalho, entre 1964 e 1970, praticou 536 intervenções 

em entidades sindicais, destituindo diretorias em exercício e 

nomeando interventores. Destas, 432 (80,6%) ocorreram em 1964 e 

1965. Neste período, foram realizadas 383 intervenções em 

sindicatos, 45 em federações e 4 em confederações, atingindo 18,75 

dos sindicatos, 42% das federações e 82% das confederações 

existentes. No Estado de São Paulo, coração do sistema econômico 

brasileiro, 115 sindicatos e 7 das 18 federações sofreram intervenção 

ministerial.127 

Não foram poucas as lideranças e ativistas sindicais 

perseguidos, presos e processados, sobretudo na fase de implantação 

do regime e em certos momentos de endurecimento (69-70). Entre 

1964 e 1969 108 dirigentes sindicais e representantes políticos dos 

trabalhadores foram punidos com suspensão de seus direitos políticos 

e perda de seus mandatos parlamentares. 

De mais a mais, a simples ameaça de coerção, em um regime 

que a permitia arbitrária e sem controle, constituiu poderoso 

instrumento de obtenção de silêncio e conformismo. 

                                                           

127 Angelina Cheihub Figueiredo, Política Governamental e funções 
sindicais, 1975, mimeo. 
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Entretanto, a dupla coerção sobre as entidades sindicais não se 

exerceu com a mesma intensidade no pós-64. Passado o período 

punitivo (64-65) ela afrouxou claramente, dando cabida ao 

renascimento da atividade sindical de oposição à política trabalhista 

do autoritarismo. 

Essa reativação nutriu-se, na base, do descontentamento 

provocado pelos efeitos de uma política econômica recessiva, cujo 

pilar foi a contenção dos salários. E seu centro de gravidade, não por 

acaso, localizou-se entre os trabalhadores das grandes empresas 

industriais metalúrgicas do Centro-Sul do país (São Paulo e Minas 

Gerais). Na cúpula, ela tomou a forma de aceso debate sobre a 

atuação sindical no passado recente. Grupos dissidentes do Partido 

Comunista criticaram acerbamente a prática sindical desta 

agremiação no período populista, acusando-a de imprimir urna 

condução política moderada, acomodatícia, emaranhada nas 

transações da grande política e pouco atenta à organização de base. 

O encontro de lideranças esquerdistas dissidentes, adeptas de 

uma política enfaticamente mobilizadora e de enfrentamento aberto 

com o, governo autoritário, com uma massa de trabalhadores 

numerosa, concentrada e descontente, desembocou, em 1968, em 

duas explosões grevistas violentas e violentamente reprimidas pelo 

governo. 128  

                                                           

128 Ao longo de 1968, realizaram-se duas greves no distrito industrial de 
Contagem, Minas Gerais, e uma greve no município industrial de Osasco, 
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A partir de então, o movimento sindical praticamente 

desapareceria e os sindicatos mergulharam em uma longa fase de 

silêncio, reforçado pelo recrudescimento dos aspectos autoritários do 

regime político, que já atingiu não apenas os trabalhadores mas toda 

a sociedade. 

O autoritarismo exacerbado estrangulou o movimento sindical, 

mas não fechou os sindicatos. Estes continuaram a executar as rotinas 

previstas na legislação trabalhista. Participavam anualmente da 

renovação dos acordos salariais coletivos, transformada em ritual de 

homologação dos percentuais de reajustes ditados pelo governo. E, 

sobretudo, ocupavam-se da gestão dos serviços assistenciais vários, 

que constituíam a destinação obrigatória dos recursos obtidos com a 

contribuição sindical: assistência jurídica, assistência médica e 

odontológica, cursos, bibliotecas, colônias de férias etc. 

Contraditoriamente, a função assistencialista, que pervertia e 

desnaturava o sindicato como arma de combate, permitiu que não se 

cortassem por completo seus vínculos com a base. Novos associados 

continuaram a procurar o sindicato, para fazer uma consulta médica, 

cortar o cabelo ou processar seu empregador na Justiça do Trabalho. 

 Por outro lado, a política excludente e coercitiva dos governos 

                                                                                                                            

perto de São Paulo, rompendo o silêncio do movimento sindical, imposto 
pelos governos autoritários. Em Osasco a paralisação atingiu todas as 
grandes empresas metalúrgicas da região, apoiada na extensão de um 
movimento de organização de comissões de empresa. Num contexto 
extremamente radicalizado ocorreu a ocupação e tomada de reféns em uma 
das empresas da região, seguida de violenta repressão policial. 
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autoritários, se era capaz de obter submissão pelo medo, punha 

limites estreitos à criação de uma burocracia sindical nitidamente 

governista. Um juízo extremamente crítico das limitações criadas 

pela estrutura sindical e pela política trabalhista dos governos 

autoritários predominou mesmo entre as lideranças aparentemente 

mais acomodadas e menos dispostas a arriscar seus cargos com ações 

agressivas.129 

Como a vida não se esvaiu de todo dos sindicatos e a 

insatisfação muda predominou entre as lideranças, não é de se 

estranhar que os conflitos resultantes da perversa combinação entre 

desenvolvimento econômico acelerado, exclusão social e 

autoritarismo político terminassem por ganhar expressão no mundo 

sindical. 

Por volta de 1973, uma voz isolada mas potente verbalizou alto 

e bom som uma crítica contundente à política social e trabalhista do 

regime autoritário. Contundente e inovadora, já que radicalmente 

diversa, na retórica e nas demandas, do discurso típico do 

sindicalismo populista. Essa voz vinha do sindicato dos metalúrgicos 

de São Bernardo do Campo (SP), que representava um segmento 

expressivo da moderna classe operária brasileira: os trabalhadores 

das grandes empresas automobilísticas, que lideraram o "milagre 

econômico" brasileiro. Nascia aí o novo sindicalismo, também 

                                                           

129 Amaury de Souza, The nature of Corporati6t representation: leaders and 
members of organized labor in Brozo, Pil. D. thesis, MIT, Cambridge, Parte 
I, cap. IV e V, 1978, pp. 118-216.  
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chamado sindicalismo autêntico. 

 Muito já se escreveu sobre a nova corrente sindical, que se 

originou no sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo e 

por ele foi liderada.130 

O cerne de sua proposta foi a abolição da ingerência estatal no 

mundo do trabalho, consagrada na própria legislação, que plasmara 

nosso sistema de relações trabalhistas, nos anos trinta e quarenta, e 

potenciada pelos governos autoritários. Desta forma, o novo 

sindicalismo em gestação opôs-se à política de fixação pelo governo 

dos reajustes anuais de salário e pregou a negociação coletiva entre 

sindicatos e empregadores, sem a mediação de organismos estatais. 

Para tomá-la possível exigiu a volta ao direito irrestrito de greve e a 

liberdade e autonomia sindicais, cerceadas pela legislação que 

impunha a tutela do Ministério do Trabalho entre as entidades de 

classe. Contra a lei que erigia os sindicatos fora das empresas, 
                                                           

130 Maria Hermínia Tavares de Almeida, "Sindicato no Brasil: novos 
problemas, velhas estruturas", Debate e Critica 6, jul., 1975, pp.49-74; 
"Desarrollo Capitalista y acción sindical", Revista Mexicana de Sociologia. 
2/78, Ano XL, Vol. XL, abr.-jun. 1978, pp. 467-492; "Tendências recentes 
da negociação coletiva no Brasil", Dados 2, vol. 24,1981, pp.161-190; 
Leoncio Martins Rodrigues, ''Tendências futuras do sindicalismo brasileiro", 
in Henrique Rattner (org.), Brasil 1990, caminho alternativo do 
desenvolvimento, São Paulo, Brasiliense, 1979, pp.121-142; José Álvaro 
Moisés, "Qual é a estratégia do novo sindicalismo?", Rio de Janeiro,ILDES, 
1980, mimeo.; "O ciclo de greves do final dos anos setenta". São Paulo, 
CEDEC, 1979, mimeo.; Ricardo Antunes (org.), "Por um novo 
sindicalismo", Caderno de Debate 7, São Paulo, Brasiliense, 1980; John 
Humphrey, "Operários na indústria automobilística do Brasil: novas 
tendências do movimento trabalhista", Estudos CEBRAP, 23, 1979, pp.81-
164. 
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defendeu a criação de organismos sindicais nos locais de trabalho. 

Finalmente, em oposição a um sindicato burocratizado, oligárquico e 

pouco representativo, propôs um sindicalismo mobilizador, 

participacionista e democrático. 

Essas reivindicações afirmadas não apenas em aberto 

confronto com a política social e trabalhista do regime autoritário, 

mas, também, em ruptura com a prática do sindicalismo populista, ao 

qual se acusava de não haver aproveitado a maré favorável para 

romper as amarras que o subordinavam ao Estado. 

O novo sindicalismo traduzia em demandas por maior 

autonomia o anseio profundo de afirmação de uma identidade 

operária, forjada na experiência do degredo político e de uma 

cidadania social de segunda classe, que convivia com o florescimento 

de uma sociedade de consumo. Seu lastro social foi um importante 

estrato da nova classe trabalhadora industrial, multiplicada pela 

expansão econômica vertiginosa, concentrada em grandes unidades 

de produção, jovem — e, portanto, sem a memória das derrotas 

passadas -, pouco escolarizada, mas bem informada, graças à própria 

difusão dos meios de comunicação de massa.  

Na medida em que o processo de abertura política foi criando 

espaços de manifestação das demandas reprimidas pela ordem 

autoritária, as bandeiras dos autênticos, plantadas em São Bernardo, 

propagaram-se para 'outros setores do operariado moderno, mas não 

são dele. Sindicatos de trabalhadores na grande siderurgia, na 

indústria petrolífera, na petroquímica, na metal mecânica, e, também, 
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na distribuição de energia elétrica, além de bancários, médicos, 

professores, transformaram o novo sindicalismo em uma tendência, 

que deu eixo e o tom ao movimento sindical, que despertava por 

volta de 1977. 

Apesar de minoritário, em termos do número de entidades 

sindicais que aglutinava, o novo sindicalismo chegou a ser 

predominante no que respeita à definição dos temas e ênfases das 

plataformas do movimento sindical durante, pelo menos, três anos 

(1978-1980). 

Esse foi, também, o período em que a oposição às políticas 

salarial e trabalhista do governo deixou de ser assunto privativo das 

novas lideranças sindicais para se transformar na motivação de 

milhares de trabalhadores, que ao arrepio da lei reconquistaram a 

greve como direito e como arma. 

 

O despertar: a maré grevista, significado e consequências 

Em 1978 e 1979, o mundo do trabalho foi sacudido por uma 

onda de greves de proporções inéditas no Brasil p6s-64. As Tabelas 

6, 7 e 8 reúnem algumas informações a respeito.131 

                                                           

131 As tabelas foram construídas com dados obtidos no arquivo da Editora 
Oboré, em levantamento feito pelo Departamento de Documentação 
(DEDOC) da Editora Abril S.A. e em pesquisa realizada sob minha 
supervisão nos jornais diários Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo, 
entre 1979 e 1981. A informação disponível é precária e imprecisa e não 
permite cálculos elementares, tais como número de grevistas/sobre número 
total de trabalhadores, horas/homem perdidas. Os motivos das paralisações 
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O movimento, que começou em maio de 1978, seguiu um 

curso ascendente no ano seguinte, declinando a partir de 1980. Em 

1981, experimentou ligeira retomada, que não chegou, porém, a 

configurar uma inflexão da tendência ao declínio das mobilizações. 

 

 
 

A participação relativa dos distintos segmentos das classes 

trabalhadoras variou de ano a ano (Tabela 6). 

As paralisações tiveram início no núcleo moderno do parque 

                                                                                                                            

nem sempre são registrados a contento, com a descriminação do elenco 
completo de demandas. Fica assim prejudicada a avaliação dos resultados 
concretos de cada movimento. 
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industrial brasileiro (indústrias automobilística e metal mecânica dos 

arredores de São Paulo), onde ocorreram 75,9% dos movimentos em 

1978. 

Em 1979, o movimento grevista espalhou-se para outras 

regiões do país e para fora do setor industrial, arrastando outros 

segmentos das classes trabalhadoras. De uma parte, explodiram em 

greve os mais postergados dentre os assalariados urbanos — como os 

peões da construção civil -, bem como setores ocupados em serviços 

urbanos vários, de escassa tradição de luta e reduzida experiência 

sindical prévia — como motoristas de ônibus, vigilantes de bancos 

etc. Assim, os trabalhadores de base no setor terciário e na construção 

civil foram responsáveis por quase 30% de todas as greves realizadas, 

em 1979, contra 27,2% protagonizadas pelo operariado industrial. De 

outra parte, ganhou importância, inédita na história das lutas sindicais 

no país, a movimentação dos profissionais assalariados de "classe 

média", particularmente médicos e professores do serviço público. 

Em 1980, o impulso grevista arrefeceu. A mobilização em 

descenso foi sustentada pelos assalariados de classe média (34,4% 

das greves), seguidos pelos operários da indústria (32,7%). 

No ano seguinte, os mesmos setores mantiveram a atividade 

grevista, destacando-se uma vez mais os profissionais assalariados de 

classe média (44,6% dos movimentos). 

No que respeita ã amplitude dos movimentos, a análise das 

Tabelas 7 e 8 indica, com clareza, pautas diferentes para os operários 

industriais, quando comparados aos demais segmentos das camadas 
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trabalhadoras urbanas. 

 

 
 

Com efeito, ao longo do período analisado, as paralisações por 

empresa constituíram a forma por excelência da mobilização dos 

trabalhadores industriais, enquanto que as greves por categorias 

predominaram entre os trabalhadores de base em serviços, os 

assalariados de classe média e os outros setores. 
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Para o período como um todo, 81,6% das paralisações 

realizadas pelos trabalhadores industriais limitaram-se ao âmbito de 

uma empresa e 61,3% deste tipo de greve foram de sua 

responsabilidade. Ano a ano, as porcentagens de greves por empresa 

empreendidas· pelo operariado fabril variaram muito. Mas somente 

em 1980, foram superadas pelos movimentos abarcando a categoria 

profissional (63,1% contra 36,8% de paralisações por empresa). Em 

1978, perfizeram 92,3% da atividade grevista dos trabalhadores na 

indústria, contra 72,5% em 1979 e 89,2% em 1981. 

Não se tem elementos para afirmar com precisão o peso dos 

movimentos nas grandes indústrias modernas sobre o total das 
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paredes por empresa. Entretanto, a desagregação dos movimentos por 

região e apenas para as categorias de metalúrgicos revela uma 

ponderável incidência de greves por empresa, em áreas onde os 

grandes estabelecimentos do setor metal mecânico e automobilístico 

marcam o perfil do parque industrial. 

A evidência de apenas quatro anos de atividade grevista não 

autoriza conclusões taxativas. Todavia, é plausível afirmar a 

existência de uma tendência persistente a movimentos por empresa 

no setor industrial moderno, bem mais acentuada do que para os 

outros setores ocupacionais urbanos. Essa tendência, de resto, 

implica uma nova pauta de· ação coletiva diversa da que predominou 

no período do sindicalismo populista, onde a greve por categoria 

profissional constituiu a moda e o modelo. 

O auge do movimento grevista, em 1979, significou a 

convergência e unificação dos segmentos das classes trabalhadoras, 

com vivências, problemas e aspirações diferenciados. 

Para além da diversidade de posições no mercado de trabalho, 

de condições de trabalho e de vida, de prática sindical ou de traquejo 

político, identificava-os a experiência comum da exclusão social e 

política sob o regime autoritário. O fim da política salarial, praticada 

desde 1965, foi a grande reivindicação explícita dos trabalhadores, 

cuja mobilização, em si mesma, afirmava, também, o direito à greve 

e à autonomia dos sindicatos frente ao governo. 

Entretanto, havia algo mais, uma demanda latente que 

constituía o movimento trabalhador em ator coletivo unificado em 
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oposição ao autoritarismo: o reconhecimento da dignidade da 

condição operária no âmbito da sociedade e da igualdade cidadã na 

arena política. 

Neste processo de constituição de uma nova identidade 

coletiva, o operariado da grande indústria moderna tomou-se símbolo 

da autonomia e autodeterminação das classes trabalhadoras, e a 

figura mais expressiva do novo sindicalismo — Lula — transformou-

se em líder nacional dos trabalhadores. 

A identificação no plano político e simbólico não eliminou, 

porém, as diferenças existentes entre os diversos setores assalariados. 

E o resultado de sua mobilização conjunta teve efeitos contraditórios 

sobre a organização sindical e sobre todo o sistema de relações traba-

lhistas com forte ingerência estatal, moldado pela legislação de 1942. 

Desde seu aparecimento, o novo sindicalismo pregara uma 

nova institucionalidade, com sindicatos libertos do controle estatal, 

presentes, nos locais de trabalho e contratando diretamente com o 

patronato, sem intermediários e mediadores governamentais. Pregara, 

também, um sindicalismo democrático, que permitisse ampla 

participação de massas. 

As primeiras greves, que paralisaram o núcleo moderno do 

parque industrial, em 1978, pareciam abrir caminho para a mudança 

radical das instituições e das práticas de negociação. Foram 

movimentos por empresa, solucionados através de acordos diretos 

entre patronato e sindicatos, rompendo com uma tradição de greves 

por categoria cujo desenlace passava por uma negociação triangular 
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envolvendo sindicatos patronais e operários, sob a mediação do 

Ministério do Trabalho e a arbitragem da Justiça do Trabalho. 

Aberta a brecha, nos dois anos seguintes, a vanguarda do 

sindicalismo autêntico — os operários da indústria automobilística 

paulista tentou deitar por terra o velho edifício das instituições 

trabalhistas, usando a força da greve de massas, com a participação 

ativa e decidida de seus cento e vinte mil trabalhadores e a simpatia 

do conjunto dos assalariados. 

Em defesa da ordem estabelecida, o governo usou os 

instrumentos proporcionados pela legislação trabalhista, que lhe 

permitiam intervir, controlar e submeter os sindicatos. A liderança do 

operariado moderno foi afastada de seus postos, encerrando 

prematuramente a experiência de um sindicalismo democrático de 

participação de massas. 

Entretanto, ainda que em ritmo menor, persistiram as greves 

por empresa no setor industrial e, particularmente, no parque 

automobilístico, a indicar a profundidade do fenômeno do novo 

sindicalismo, que deitava raízes na contestação da condição operária 

concretamente vivida no interior da grande empresa moderna. 

A descentralização da atividade grevista da categoria para a 

empresa começou a sedimentar procedimentos mais ou menos 

informais de negociação direta e deu origem às primeiras 

experiências de comissões de representantes de trabalhadores, 

reconhecidas pelo patronato como interlocutores válidos, nas 
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principais montadoras de automóveis (Volkswagen, Ford, Scania)132. 

Em resumo, enfrentando a repressão governamental, o novo 

sindicalismo viu fracassar sua tentativa de promover a alteração 

radical da estrutura sindical e dos procedimentos de negociação 

vigentes, através da pressão das massas mobilizadas. Todavia, por 

meio de uma ação coletiva menos heróica, mas eficaz em sua 

persistência — a greve localizada -, acabou por criar novos espaços 

de negociação direta e descentralizada e formas de organização na 

base, que poderão alterar o funcionamento dos sindicatos 

burocratizados e distantes do mundo fabril, pelo menos no coração 

do parque industrial brasileiro.  

Todavia, a sobrevivência da velha institucionalidade 

trabalhista não se explica apenas pela força da política governamental 

e pela derrota da estratégia de massas dos autênticos. No rebojo da 

maré grevista, a entrada em cena de novos segmentos das classes 

trabalhadoras teve efeitos paradoxais. 

O alastramento das greves, até transformar-se em movimento 

do conjunto dos assalariados urbanos, foi sem dúvida decisivo para 

forçar a mudança da política salarial, depois de inabaláveis quinze 

                                                           

132 As tentativas de organização nos locais de trabalho pontilham toda a 
história do movimento sindical brasileiro, via de regra, na forma de 
comissões de greve ou de organizações de base servindo de apoio a 
tendências de oposição sindical. Seu fracasso em institucionalizar-se indica 
a inexistência, por razões várias, de procedimento de barganha coletiva a 
nível de empresa. Sua reiteração, apesar dos fracassos prévios, denuncia as 
limitações dos sindicatos municipais distanciados do mundo do trabalho. 
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anos de existência. Foi, também, fundamental para afirmar o direito à 

greve e à liberdade de movimentação sindical, muito além do que a 

legislação os permite. Foi decisivo, por último, para impor a presença 

dos trabalhadores na arena política, onde se decide a sorte do regime 

político, que sucederá o autoritarismo burocrático em crise. 

Teve, porém, seus efeitos perversos ao dar nova atualidade a 

direitos, formas de mobilização e de organização, que para o 

operariado moderno já eram anacrônicos e demandavam mudança 

radical. Para os operários da construção civil, assim como para outros 

setores desprivilegiados no mercado de trabalho, o simples 

cumprimento da legislação trabalhista constituía motivo suficiente 

para ação coletiva. Por outras razões, a conquista dos direitos sociais 

e sindicais mínimos esteve e está no centro das lutas dos assalariados 

de classe média do setor público, cuja importância na luta grevista já 

foi destacada. 

O mesmo se poderá dizer dos trabalhadores rurais, cujas lutas, 

pouco estudadas, dão-se ainda em torno do respeito aos direitos, que, 

de há muito legalmente assegurados aos trabalhadores urbanos, só no 

período recente lhes foram estendidos. 

Essa diversidade inevitável de demandas, experiência sindical 

prévia e formas de ação coletiva não explica direta e imediatamente 

que, ao contrário do que muitos esperavam, não tenham sido tão 

dramáticas as mudanças na organização sindical, nas formas de 

negociação e no ordenamento legal que as estrutura em um sistema 

de relações profissionais fortemente estatista. 
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A heterogeneidade das classes trabalhadoras. proporcionou, 

porém, suporte e condições de viabilidade para dois tipos de políticas 

conservadoras: a do governo e a de uma parte das lideranças 

sindicais. 

 

As políticas sindicais: conservação e mudança 

Em outras ocasiões tratei de caracterizar a resposta 

governamental a reativação do movimento sindical, por meio de 

políticas que chamei de reforma conservadora133. 

 Todavia, o conservadorismo não constituiu apanágio do 

governo militar da abertura. Uma inclinação conservadora marcou a 

conduta da imensa maioria das lideranças sindicais, afeitas e 

comprometidas com o ramerrão burocrático, dominante ao longo de 

quase uma década de desmobilização. No caso, não se tratava tanto 

de uma ideologia política conservadora, mas de um modo de 

enfrentar a rotina sindical e de um compromisso com a defesa de 

instituições, cuja existência permitia a um imenso contingente de 

dirigentes espalhados pela maioria dos 4671 sindicatos, 159 

federações e 21 confederações134 ter uma carreira modesta, mas de 

futuro assegurado. 

Essa prática conservadora não excluía, conforme as 

                                                           

133 Maria Hermínia Tavares de Almeida, "Tendências recentes da 
negociação coletiva no Brasil", idem, ibidem. 
134 Dados oficiais do" Ministério do Trabalho até 2S de maio de 1981. Cf. 
Luiz Roberto Serrano, "Em busca de definições", ISTO É, 26.8.1981, p. 71. 
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circunstâncias, o discurso radical contra a política trabalhista do 

governo e os males da falta de liberdade e autonomia sindicais. 

Afinal, ela era conservação de um establishment sindical, que desde 

os anos quarenta convivera com diferentes regimes, distintas 

orientações governamentais e diversos níveis de movimentação 

social. 

Neste contesto de conservadorismo prático, de resistência 

passiva a mudanças drásticas do ordenamento jurídico e do 

funcionamento concreto da estrutura sindical, moveram-se 

tendências, que foram adquirindo maior visibilidade no final dos anos 

setenta. 

Menezes e Sarti135 apontam três linhas de atuação, já visíveis 

em 1978 e que se distinguem pela oposição mais ou menos radical à 

estrutura sindical oficial.  

A primeira foi a dos grupos auto-intitulados oposições 

sindicais, constituídos por militantes católicos e por remanescentes 

de pequenos agrupamentos à esquerda dos comunistas. Com uma 

atuação pouco expressiva mas, praticamente ininterrupta, desde 

1966-67, empenharam-se, sem éxito, na construção de uma rede 

sindical paralela à estrutura oficial, a partir da organização de 

comissões nas empresas. 

A segunda foi encarnada pelos expoentes do novo 

                                                           

135 Clarice Melamed Menezes e Ingrid Sarti, CONCLAT 1981, Campinas, 
Cartograf, 1981. 
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sindicalismo, corrente que surge dentro dos sindicatos oficiais, sem 

vinculações com as "oposições sindicais" e alheias à influência 

ideológica e política de qualquer dos agrupamentos da esquerda 

marxista. Nos propósitos e na prática concreta, esta linha de atuação 

se voltou à transformação radical do arcabouço sindical e de todo o 

sistema de relações trabalhistas. 

A terceira linha de atuação, defendida pela esquerda ortodoxa 

(comunistas), apesar de fazer suas as críticas e proposições dos 

autênticos, em nome de uma política de junção de forças, passou a 

advogar o não rompimento com o establishment sindical conservador 

e, por conseguinte, a aceitação de um ritmo mais lento de mudança 

das instituições sindicais e trabalhistas. No início muito próxima das 

lideranças do novo sindicalismo, essa corrente dela foi se afastando a 

partir do momento em que a ebulição grevista tomou possível passar 

de uma retórica de oposição a ações concretas encaminhadas a 

transformar a organização sindical e as práticas de negociação. 

Assim, no início de 1980, o movimento sindical urbano 

gravitava em tomo de dois grandes blocos, de composição interna 

bastante heterogênea. De um lado, situavam-se as forças do novo 

sindicalismo, em conjunção, nem sempre tranqüila, com as chamadas 

oposições sindicais. De outro, agrupavam-se as lideranças sindicais 

influídas pela esquerda ortodoxa e uma plêiade de dirigentes 

comprometidos com o status qual sindical, constituindo a 

autodenominada Unidade Sindical. 

A polêmica e a disputa entre as duas forças deu o tom e a 
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dinâmica do movimento sindical. Sobretudo, quando a mobilização 

de massas refluiu e a atividade sindical passou a ser assunto de uma 

parcela não muito numerosa de dirigentes e ativistas freqüentadores 

das sedes de sindicato. 

As divergências ganharam seu momento privilegiado de 

expressão nas eleições para renovação das diretorias de sindicatos. 

Assim, de 18 pleitos sindicais, noticiados pela grande imprensa, entre 

outubro de 1979 e agosto de 1981, registrou-se apenas um caso em 

que se apresentou chapa única. Onze vezes Unidade Sindical e novo 

sindicalismo e/ou oposições sindicais se enfrentaram. Em duas 

oportunidades Unidade Sindical disputou com lideranças 

conservadoras e, em quatro oportunidades, forças de oposição se 

unificaram contra chapas situacionistas. A Unidade Sindical obteve 

nove vitórias contra três das Oposições sindicais e/ou novo 

sindicalismo. 

É difícil avaliar a força de cada um dos blocos, mesmo porque 

continuou numeroso o contingente de sindicatos não comprometidos 

em definitivo com qualquer dos dois. A Unidade Sindical certamente 

conta com um grupo mais numeroso de entidades associativas. 

Entretanto, a capacidade de influência política dos dois blocos sobre 

a parcela ativa do movimento sindical parece equivaler-se. 

Com efeito, na I Conferência Nacional das Classes 

Trabalhadoras (CONCLAT), em agosto de 1981, a Unidade Sindical 

e o novo sindicalismo contavam praticamente com a mesma 

quantidade de votos, sendo forçados a buscar soluções de 
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compromisso. Por outro lado, uma pesquisa de opinião, realizada 

durante a reunião, indicou que 46,5% dos trabalhadores entrevistados 

consideravam Lula, dirigente máximo do novo sindicalismo, a figura 

que mais se aproximava do modelo ideal de líder sindical. Apenas 

9% apontaram o nome do principal articulador da "Unidade 

Sindical.136 

A crescente polarização do sindicalismo não expressou apenas 

diferenças de estratégia sindical. Progressivamente, elas passaram a 

refletir distintas opções político-partidárias, em uma conjuntura de 

reorganização do sistema de partidos no Brasil, aberta com a 

promulgação da legislação, que, em novembro de 1979, extingui as 

duas agremiações existentes — ARENA e MDB — e traçou as 

normas para a estruturação de novos partidos. 

As lideranças do novo sindicalismo lançaram-se de corpo e 

alma à organização do Partido dos Trabalhadores (PT), enquanto que 

os dirigentes da Unidade Sindical procuraram levar seus seguidores 

para a agremiação que recolheu as tradições e a maioria dos membros 

do antigo partido único oposicionista, agora chamado PMDB. 

A partidarização das lideranças sindicais mais expressivas 

coincidiu com a retração da atividade grevista e com um quadro de 

dificuldades econômicas· crescentes, acentuadas por uma política 

                                                           

136A pesquisa foi realizada pela revista semanal ISTO É, por meio da 
aplicação de questionários a uma amostra aleatória de 232 casos em um 
universo de 5 036 trabalhadores, apud "A visão sindical", ISTOE, 2.9. 1981, 
pp. 24-25. 
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econômica recessiva, que afetou negativamente o mercado de 

trabalho. 

Nestas condições a disputa no movimento sindical acirrou-se e 

subordinou-se à lógica da concorrência entre partidos em formação, a 

despeito das constantes declarações de todos a favor da autonomia 

dos organismos de massa em relação aos partidos. 

A pesquisa realizada durante a I CONCLAT, mencionada 

anteriormente, mostrou que 59% dos participantes eram filiados a 

partidos, contra 41% não filiados. Dos primeiros, 54% pertenciam ao 

PT, 35% ao PMDB, 5,5% aos três outros partidos de oposição (PP, 

PTB e PDT) e apenas 1 % ao partido do governo, PDS. Entre os não 

miados, 44% acreditavam que o PMDB atendia melhor aos interesses 

dos trabalhadores, contra 31 % de respostas dadas ao PT.137 

 

Arriscando conclusões 

É difícil e arriscado fazer prognósticos sobre um processo em 

curso. Entretanto, tudo parece indicar que não são previsíveis 

mudanças dramáticas do sistema de relações trabalhistas fortemente 

marcado pela presença do Estado. 

A comoção provocada pela maré grevista não foi suficiente 

para deitar por terra uma ordem institucional antiga e que até hoje 

conta com muitos defensores abertos ou velados no governo, no 

aparelho de Estado, entre o empresariado, e, sobretudo, entre os 

                                                           

137 Idem, ibidem, p. 25. 
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próprios sindicalistas. 

O sopro renovador do novo sindicalismo não foi forte o 

suficiente parar criar uma nova ordem, na qual o Estado não fosse 

força ativa e sindicatos autônomos, democráticos e representativos 

pudessem afirmar-se no jogo livre da negociação coletiva. Todavia, 

marcou definitivamente o movimento sindical brasileiro com as 

imagens de um sindicalismo de participação de massas, democrático 

nos projetos e procedimentos. Para além de sua força simbólica abriu 

um espaço real de organização e livre contratação nas empresas. 

Depois de tudo, convivem hoje, no sistema brasileiro de 

relações trabalhistas, procedimentos antigos e cristalizados de 

negociação centralizada e triangular e formas novas de negociação 

descentralizada e direta, em processo de institucionalização. Distante 

de um jogo de soma zero, é possível que as relações trabalhistas 

comportem a existência — e mesmo o crescimento — simultâneos da 

ingerência estatal e dos espaços de livres confronto e entendimento 

direto entre patronato e trabalhadores. 

De outra parte, é ainda muito cedo para prever como se 

desenvolverão as relações entre movimento sindical e partidos 

políticos de oposição, possível que o estreitamento das margens de 

manobra no terreno social, em virtude das vicissitudes atuais do 

mercado de trabalho, tenda a ser contrabalançado por uma atuação 

mais decidida na arena política e parlamentar por intermédio dos 

partidos políticos. 

No passado, o sindicalismo brasileiro fez política utilizando 
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seus espaços de representação corporativista no aparelho de Estado e 

sua proximidade, com ministros do Trabalho, vice-presidentes e 

presidentes da República. Este não parece ser o caminho mais livre e 

curto hoje em dia. Um certo distanciamento com relação ao 

Executivo talvez conduza a privilegiamento, da atuação política 

através dos partidos.Uma coisa é certa: pelo menos por algum tempo, 

os rumos do movimento sindical não se definirão com independência 

dos partidos políticos. 

Uma coisa é certa: pelo menos por algum tempo, os rumos do 

movimento sindical não se definirão com independência dos partidos 

políticos.   
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Movimentos sociais urbanos: balanço crítico 
 

Ruth Cardoso  
 

 

Quando começaram os estudos sobre os movimentos sociais 

urbanos, eles foram uma rajada de ar fresco em nossa produção 

sociológica. O conhecimento sobre as classes populares não havia 

acompanhado as transformações por que passara nossa sociedade. 

Não que as ciências sociais latino-americanas estivessem 

esclerosadas. Pelo contrário, durante os anos 60, dois temas 

marcaram a sua presença no contexto intelectual internacional: a 

marginalidade e a dependência. Estes estudos enfatizaram as 

especificidades do desenvolvimento latino-americano e criaram um 

novo quadro teórico para analisar o processo da industrialização 

periférica.  

A discussão do tema da marginalidade social, em suas várias 

vertentes, propunha a imagem de sociedades divididas, onde a 

ruptura entre os excluídos do moderno sistema capitalista e os nele 

integrados parecia indicar a presença de uma nova contradição 

estrutural, capaz de gerar um movimento transformador na periferia 

do mundo capitalista. A rebelião das massas marginais, que levaria 

de roldão as formas de dominação baseadas em um sistema produtivo 

excludente, passou a ser uma esperança alimentada (ainda que nem 

sempre explicitada) pelos cientistas sociais. Sob esta forma, as 

ciências sociais respondiam à descrença crescente nos modelos 




