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Para Deise, 
“A companheira”



No espírito dos colarinhos-brancos há um conflito entre a realidade 
econômica e um sentimento anti-sindical. Não obstante suas aspirações, 

eles têm sido levados pelas realidades do século XX a uma vida 
econômica organizada à semelhança da dos operários, e gradualmente 

suas ilusões harmonizaram-se com as condições de sua existência.

W. Mills
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Prefácio

A CUT está completando trinta anos de existência, neste ano de 2013. 
Nascida, em agosto de 1983, como expressão de um setor sindical que realizou 
tanto as grandes greves no período 1978-1980, quanto as greves por fábricas, 
cujas demandas por aumento de salários, contra o despotismo no interior dos 
locais de trabalho, melhorias nas condições de trabalho no campo e na cidade 
sacudiram o País no final dos anos 1970. Este movimento foi responsável, em 
alguma medida, por vocalizar as demandas de amplos setores da sociedade 
brasileira na luta contra a ditadura militar, pela redemocratização e por 
direitos em nosso País. A Central Única dos Trabalhadores foi, a um só 
tempo, naquele momento, catalizadora e impulsionadora desse processo. 

Passadas três décadas do seu surgimento, a CUT é, hoje, um ator 
sindical e político extremamente relevante na cena pública nacional; é a 
maior central sindical brasileira e da América Latina e uma das maiores 
do mundo: possui 3.797 sindicatos filiados e o número de trabalhadores 
na base desses sindicatos chega a quase 24 milhões, sendo que 7,8 milhões 
destes são sindicalizados.1 De outra parte, quase 40% dessas instituições 
são sindicatos rurais (1458) e um pouco mais de 1/3 são do setor público e/
ou relacionados a ele. 

Vale dizer que são várias as CUTs, várias as práticas sindicais em seu 
interior e, por vezes, diferentes os discursos. Esse gigantismo da Central leva, 
em alguns momentos, a uma certa força e fraqueza em suas ações e a uma 
crise de identidade – como a ocorrida no primeiro mandado do Presidente 
Lula quando, por um largo período, a CUT debateu, internamente, a novidade 
que representava ter aquele que fora a principal liderança do sindicalismo 
pós-1978 e do sindicalismo cutista na presidência da República e qual deveria 
ser o papel político-sindical que a Central deveria desempenhar. 

Nesse sentido, o livro do Professor Sidney Jard da Silva, Companheiros 
Servidores: o sindicalismo do setor público na CUT vem preencher uma 
lacuna importante sobre os estudos de sindicalismo, em geral, e sobre a 
ação sindical dos servidores públicos no interior da Central Única dos 
Trabalhadores, em particular.2 O livro, originalmente, sua dissertação de 
mestrado, defendida no Departamento de Ciência Política da Universidade 
de São Paulo, em 2000, além de fazer uma análise sobre o sindicalismo 

1. Dados oficiais da CUT (27/03/2013).
2. São poucos os estudos que tratam, especificamente, do sindicalismo no setor público 
no Brasil. Ver, por exemplo, livro de Arnaldo Nogueira sobre este tema, A Liberdade 
Desfigurada: a trajetória do sindicalismo no setor público brasileiro. São Paulo: Expressão 
Popular, 2005.
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no setor público, seu desenvolvimento, quem são os servidores públicos, 
em que medida aqueles trabalhadores de empresas estatais, mesmo sendo 
regidos pela CLT, fazem parte, indiretamente, deste setor, analisa também 
o crescimento do sindicalismo da esfera pública no Brasil, a partir de 1978 e 
discorre sobre o número de greves, comparando o setor público com o setor 
privado. De outra parte, analisa o desenvolvimento da ação sindical dos 
servidores públicos no interior da CUT e, ao refletir sobre a história desta 
instituição sindical desde a Conferência Nacional das Classes Trabalhadoras 
(CONCLAT) em 1981, passando pelo congresso de fundação em 1983 e 
pelos seis primeiros congressos, o autor chama atenção para a atuação do 
sindicalismo público na CUT e para o crescimento deste sindicalismo na 
Executiva Nacional da Central. Se, no primeiro congresso da CUT, eram 20%, 
o sindicalismo público passa a ser cerca da metade da Executiva Nacional 
no sexto congresso em 1997. 

Como observa o autor, dos “25 maiores sindicatos filiados à CUT 
em novembro de 1997, verificamos que 14 são de trabalhadores na 
educação (professores e/ou funcionários), três são de metalúrgicos, dois 
de bancários, um de empregados no comércio, um de servidores públicos 
na saúde, um de servidores públicos municipais, um de trabalhadores em 
transportes rodoviários, um de trabalhadores em indústrias urbanas e 
um de previdenciários; sendo assim, 17 (68%) dos 25 maiores sindicatos 
filiados à CUT em novembro de 1997 representavam, predominantemente, 
trabalhadores do setor público, perfazendo 67% da soma de sindicalizados 
destes sindicatos”. De outra parte, quando se observa o número de sócios 
quites nos 25 maiores sindicatos da CUT, à época, “o número de sindicatos 
do setor estatal aumenta para 18 (72%), perfazendo a expressiva porcentagem 
de 70% do total de sócios quites filiados aos maiores sindicatos cutistas”. 
Além disso, “entre [estes] 17 maiores sindicatos do setor público filiados à 
CUT, 14 [representavam em 1997] trabalhadores em educação; enquanto 
os outros três [estavam] assim divididos: um de previdenciários; um de 
trabalhadores em saúde de São Paulo e um de servidores públicos municipais”.

Outro aspecto desenvolvido neste estudo se refere à questão da reforma 
da previdência proposta pelo governo de Fernando Henrique Cardoso. 
Este foi um momento crucial para a ação sindical dos servidores públicos. 
Chama atenção, neste episódio, a divisão no interior do sindicalismo-CUT: 
de um lado, os sindicatos do setor privado e o sindicato dos professores de 
1º. e 2º. graus  no Brasil, capitaneados pelo maior sindicato da CUT e do 
setor público, a Associação dos Professores do Ensino Oficial de São Paulo 
(APEOESP) e, de outro, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições 
do Ensino Superior (ANDES) que, à época, era filiado à CUT, bem como 
outros sindicatos. Esta questão se transformou em um tema central para o 
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sindicalismo-CUT e, passados alguns anos, certamente, foi um fator que 
levou várias correntes sindicais mais à esquerda a se desfiliarem da Central 
e construírem outras entidades sindicais. 

Na visão de Sidney Jard da Silva, os resultados da discussão da reforma 
da previdência no interior da CUT e seus encaminhamentos posteriores 
trazem dois aspectos que devem ser levados em conta: de um lado, a Central 
não teria sido capaz de “associar as demandas específicas dos trabalhadores 
do setor público aos anseios mais gerais da população” e, de outro, não teriam 
sido “os interesses corporativos do setor público que inviabilizaram o acordo 
da reforma da previdência, mas sim as tradicionais dificuldades encontradas 
pelas elites políticas do País para encontrar soluções concertadas para os 
problemas nacionais que envolvem interesses organizados”.

Em outras palavras, as idas e vindas, as marchas e contramarchas, as 
várias posições no interior do sindicalismo-CUT, no que tange aos temas 
propostos à discussão, explicitam também que a questão em tela não era 
tão somente um tema técnico, pelo contrário, colocava em xeque a vida de 
milhões de brasileiros. E, diante da pergunta feita pelo autor: “qual seria o 
futuro de um dirigente sindical que estivesse sempre disposto a aceitar perdas 
certas e imediatas, em troca de benefícios incertos e difusos”, poderíamos 
dizer que naquela conjuntura defensiva para o movimento sindical foi, talvez, 
o acordo possível. Ou, se quisermos, o não-acordo possível. 

Companheiros Servidores: o sindicalismo do setor público na CUT analisa, 
de forma ampla, a problemática do sindicalismo na esfera pública, uma 
temática, ainda, pouco estudada entre nós e, com base na bibliografia tanto 
nacional quanto internacional, Sidney Jard da Silva discute as ambiguidades, 
crises, discursos e práticas deste tipo de ação sindical no Brasil e suas 
repercussões no que tange às relações com o Estado, com outros setores 
sindicais e com a sociedade.

Iram Jácome Rodrigues
Professor da Universidade de São Paulo



Lista de tabelas

Tabela 1 - Sindicalização no setor público (1970-1988)   28

Tabela 2 - Taxa de sindicalização em países selecionados   29

Tabela 3 -Novos Sindicatos de Empregados e Empregadores por Grandes 
Setores      39

Tabela 4 - Distribuição das greves, por grandes setores: Brasil, região urbana 
(1978 – 1992)   43

Tabela 5 - Distribuição de grevistas, por grandes setores: Brasil, região 
urbana (1978 – 1992)   44

Tabela 6 - Jornadas perdidas, por grandes setores: Brasil, região urbana 
(1978 – 1992)   45

Tabela 7 - Tipo de empresa em que trabalhavam e ramo de atividade 
econômica dos delegados ao V CONCUT   55

Tabela 8 - CUT - Densidade Sindical por setor econômico   58

Tabela 9 - CUT - Densidade sindical por setor econômico, considerando 
número de sócios quites   59

Tabela 10 - Os 25 maiores sindicatos filiados à CUT – 1993   60

Tabela 11 - Os 25 maiores sindicatos filiados à CUT – 1997  61

Tabela 12 - Os 25 maiores sindicatos filiados à CUT, por sócios quites - 1997   63

Tabela 13 - Taxa de crescimento dos 25 maiores sindicatos – CUT   64

Tabela 14 - Delegados por congresso   69

Tabela 15 - Grau de instrução segundo o ramo de atividade econômica dos 
delegados – V CONCUT   71

Tabela 16 - Delegados por ramo de atividade – VI CONCUT   73

Tabela 17 - Executiva Nacional da CUT por setor de atividade   77

Tabela 18 - Membros das Executivas Estaduais da CUT por setores 
ocupacionais   83

Tabela 19 - I CONCLAT/1981: Quadro Geral das Entidades e dos Delegados   92

Tabela 20 - CONCLAT/83: Quadro Geral das Entidades e dos Delegados   95

Tabela 21 - Crescimento da APEOESP – 1979/1998   154



15

Lista de gráficos

Gráfico 1 - CUT por setor econômico, considerando o número de 
sindicalizados   51

Gráfico 2 - CUT por setor econômico (estatal, serviços, industrial e rural), 
considerando o número de trabalhadores na base, sócios e sócios quites   56

Gráfico 3 - CUT por setor econômico considerando o número de 
trabalhadores na base, sócios e sócios quites   58

Gráfico 4 - Idade dos delegados ao IV, V e VI CONCUTS   65

Gráfico 5 - Tempo de militância dos delegados   66

Gráfico 6 - Posição dos delegados na Entidade   68

Gráfico 7 - Escolaridade dos delegados ao IV, V e VI CONCUTS   70

Gráfico 8 - Sexo dos delegados   72

Gráfico 9 - Tipo de empresa em que trabalham os delegados   74

Gráfico 10 - Tipo de vínculo de emprego dos delegados   75



16

Lista de quadros

Quadro 1 - Direção Executiva Nacional da CUT – 1994-1997   78

Quadro 2 - Direção Executiva Nacional da CUT – 1997-2000   79

Quadro 3 - Relação dos Presidentes das CUT (s) Estaduais por Sindicato 
– 1997-2000   81

Quadro 4 - Posição da CUT, segundo setor de atividade atingido pela reforma 
constitucional   126

Quadro 5 - Proposta da CUT para a reforma da previdência   133

Quadro 6 - Proposta cutista de transição para o regime geral   138

Quadro 7 - Principais pontos do acordo entre Governo e centrais sindicais   
146

Quadro 8 - Resultado da reunião do Governo e centrais sindicais   159



Sumário

Apresentação   19 

Capítulo 1   
Sindicalismo no Setor Público   25

Capítulo 2   
Expansão do sindicalismo do setor público na CUT   49

Capítulo 3   
Da I CONCLAT ao VI CONCUT   85

Capítulo 4   
A CUT e a Reforma da Previdência   125

Considerações finais   169

Referências bibliográficas   173

Entrevistas de pesquisa   180




